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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1. วิสัยทศัน์ พนัธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลษัณ ์
 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียน โดยยึด 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
3. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

 อัตลักษณ ์
“ ฝีมือเยี่ยม ” 

 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับการฝึกฝนทักษะวิชาชีพตลอด
ระยะเวลาการเรียนตามหลักสูตรท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จากคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้  
ความสามารถ ท าให้นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามีความรู้เกิดทักษะวิชาชีพ สร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการในด้านต่างๆ ผลงานส่ิงประดิษฐ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
วิทยาลัยมุ่งเน้น พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดสมรรถนะทางวิชาชีพ     เป็นท่ียอมรับของ
สถานประกอบการ สมดังปรัชญาของวิทยาลัยท่ีว่า “  ฝีมือเย่ียม  เปี่ยมคุณธรรม  วิชาการ    เลิศ
ล้ า  น าสังคม ”  
 

         เอกลักษณ ์
“ บริกำรวิชำชีพสู่ชุมชน ” 

 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มุ่งเน้นผลผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้ได้สมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐาน  เพื่อน าวิทยาลัยฯ ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน  ดังผลงานท่ีผ่านมา เช่น โครงการศูนย์ซ่อม
สร้าง     เพื่อชุมชน โครงการฝึกอาชีพ  โครงการสอนอาชีพระยะส้ัน ฯลฯ  ซึ่งเป็นท่ียอมรับของ
ชุมชน  ตลอดระยะเวลาต้ังแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยฯ 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศกึษำ 

     ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  
     ชื่อสถำนศึกษำ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
      ชื่อภำษำอังกฤษ Muaklek  Technical  College 
      ที่ต้ังสถำนศึกษำ เลขท่ี  66 หมู่ท่ี 9  ถนนมิตรภาพ  ต าบลมิตรภาพ  อ าเภอ มวกเหล็ก  
จังหวัด สระบุรี  18180   
      หมำยเลขโทรศัพท์ 0 – 3634 – 4673   
      โทรสำร 0-3634-4088 
      เว็บไซต์ www.mlt.ac.th     
      อีเมล์  muaklek_technic@hotmail.com 

 
เนื้อที่ของสถำนศึกษำ 
 64  ไร่     -  งำน     -  ตำรำงวำ 
          มีอำคำร รวมทั้งส้ิน .........23........หลัง  มีห้องท้ังส้ิน ......163...... ห้อง  ได้แก ่

1. อาคารอ านวยการ  จ านวน   1   .  หลัง 15 ห้อง 

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

3. อาคารเรียน คสล.4 ช้ัน 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. อาคารเรียน ขนาด 10.50*70.00 ม. จ านวน   1   หลัง 10 ห้อง 

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

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

9. ห้องน้ าห้องส้วม ขนาด 2* 3 ม.  จ านวน   2  หลัง 4 ห้อง 

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

11. ห้องน้ าห้องส้วม ขนาด 4* 6 ม  จ านวน   1   หลัง 4 ห้อง 

12. บ้านพักผู้อ านวยการ  จ านวน   1   หลัง 4 ห้อง 

13. บ้านพักรองผู้อ านวยการ  จ านวน   1   หลัง 2 ห้อง 

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

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

16. บ้านพักครู ขนาด ขนาด 10*24 ม จ านวน   1   หลัง 12 ห้อง 
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17. อาคารโดม  จ านวน   1   หลัง - ห้อง 

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

19. อาคารลูกเสือ  จ านวน   1   หลัง 1 ห้อง 

20. อาคารศูนย์วิทยบริการ  จ านวน   1   หลัง 6 ห้อง 

21. อาคารฝึกงานจ่ัวคู่(ซ่อมบ ารุง) จ านวน   1   หลัง 2 ห้อง 

22 อาคารแฟรต 14 หน่วย 4 ช้ัน ขนาด 14 หน่วย 4 ช้ัน  จ านวน 1  หลัง      14             ห้อง     
  
 
 
 

สีประจ ำวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก  สีฟ้า –ขาว 
ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ต้นประดู่ 

 
เพลงมำร์ชวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

น้ าเงินขาว พล้ิวไสว งามสง่า  ประดู่เด่น สูงเสียดฟ้า ฟ้าครามใส 
คู่อาคารเฉลิมพระเกียรติเกรียงไกร   เทคนิคมวกเหล็กวิทยาลัยเร่งพัฒนา 
การอาชีวะ ศึกษา ภาคกลางส่ี   ภาคภูมิใจท่ีได้มีสถานศึกษา 
สร้างเยาวชน สร้างชาติ สร้างศรัทธา  เทคนิคมวกเหล็ก จะน า สู่จุดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า   ช่างก่อสร้าง พาณิชยกรรม น าสมัย 
เรามารวม ร่วมพลัง สร้างเด็กไทย   ให้ก้าวไกล น าชาติไทย สู่ไฮเทคโน 

ลูกวิษณุ ขอต้ังจิต อธิษฐาน  ต้ังใจมั่น สร้างความดี ใช่หยิ่งยโส 
เน้นเอกลักษณ์ เศรษฐกิจไทย ให้เติบโต  ประชาไทย ได้สุโข ท่ัวกันเอย 
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สำขำวิชำสำมัญ สัมพันธ์ 
นายไมตรี  ไชยชมภู 

 

งำนส่งเสริมผลิตผล กำรคำ้และประกอบธุรกิจ 

นายนิธินัทธ์  น าพา 
 

 

 

งำนกำรบัญช ี
นางสาววรางคณา   พรมบรรดิษฐ์ 

 

 

 

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

นายศักด์ิชาย ชูเรณู 
 

 

 

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
นายวุฒิพงศ์  เปลือยศรี 

 

 

 

งำนอำชีวศึกษำระบบทวภิำคี 
นายภัทรพงษ์ โลบุญ 

 

 

งำนวิทยบรกิำรและหอ้งสมดุ 
นางณัฏฌา  ไพสิฐเบญจพล 

 

 

 

งำนวัดผลและประเมินผล 
นายนิธินัทธ์  น าพา 

 

 

 

งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
นายจ ารูญ  ก้านล าใย 

 

 

 

งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 

นายปานเทพ   ข าละเอียด 
 

 

 

งำนสวัสดิกำรนักเรียน นกัศึกษำ 
นางสาววรางคณา   พรมบรรดิษฐ์ 

 

 

 

งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
นำงศิริณภำ   กุลสุวรณ 

 

งำนปกครอง 
นายศักด์ิชาย  ชูเรณู 

 

 

 

งำนครูที่ปรกึษำ 
นายวสันต์  สมวงษ์สา 

 

 

 

งำนกิจกรรมนกัเรียน นักศกึษำ 
นายศักดา   ข าเขียว 

 

 

 

งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
นางศิริณภา   กุลสุวรณ 

 

 

งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นายณปคณ ฉิมช้าง 

 

 

 

งำนควำมร่วมมือ 
นายภัทรพงษ์ โลบุญ 

 

 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
นายณรงค์ชัย  กรศิริวิภา 

 

 

งำนวำงแผนและงบประมำณ 
นางณัฏฌา  ไพสิฐเบญจพล 

 

 

 

สำขำวิชำช่ำงยนต์ 
นายไชยยา  กุลสุวรรณ 

 

 

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
นายสหรัฐ  ถูกจิตร 

 

 

 

สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
นายจักรพงค์ ถิ่นไกล 

 

 

 

สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง 

นายเริงชัย   ก้านล าใย 

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายศักดา  ข าเขียว 

 

 

 

สำขำวิชำกำรบัญชี 
นางสาวลีลาวดี   พรหมบิน 

 

 

 

สำขำวิชำกำรโรงแรม 
นางสาวศิริโฉม  วิชัย 

 

 

 

สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก 

นางสาวณัฐฐินันท์   เก้าสกุล 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
นายนิติพงศ์  ไกรยวงส์ 

 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

นายราชิน  โพธิโต 
 

 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยวชิำกำร 
นายนิติพงศ์  ไกรยวงส์ 

 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นกัศึกษำ 

ว่าที่ รต.ชัชวาลย์  ป้อมสุวรรณ 
 

 

 

งำนประชำสัมพันธ์ 
นายจักรพงค์ ถิ่นไกล 

 

 

งำนทะเบียน 
นายเมษวัฒน์  โสภารัตน์วีรกุล 

 

 

 

งำนอำคำรสถำนที่ 
นายสุนทร  สีบูจันดี 

 

 

 

งำนพัสด ุ
นายอนุสรณ์   หาญอาษา 

 

 

 

งำนกำรเงิน 
นางสาวมาลี   กอจันกลาง 

 

 

 

งำนบุคลำกร 
นางสาวมลิวัลย์   ไวยกรรณ์ 

 

 

 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน 

 

 

 

คณะกรรมกำรวทิยำลัย 
 

 

 

รองผู้อ ำนวยกำร รกัษำกำรในต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรวทิยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

นายนิติพงศ์  ไกรยวงส์ 
 

 

 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

 

สำขำวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 
นายนิธินัทธ์   น าพา 

 

 

 

 

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


5 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

ข้อมูลบุคลำกร 
ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด จ ำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ  

ข้ำรำชกำร  รวม 14 คน (ข้ำรำชกำรครูและข้ำรำชกำรพลเรือน) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

กำรศึกษำ 
ปฏิบัติหน้ำที ่

 
(ป.เอก/โท/

ตรี...) 
สอนวิชำ 

สนับสนนุ/
ธุรกำรทั่วไป 

1. นายนิติพงศ์ ไกรยวงศ์  ป.โท การบริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ  
2. ว่าท่ีร้อยตรีชัชวาลย์  ป้อมสุวรรณ  ป.โท การบริหารสถานศึกษา 

เครื่องกล 

รองผู้อ านวยการ 

 
3.นายอนุสรณ์ หาญอาษา   ป.ตรี เครื่องมือกล หัวหน้างานพัสดุ   
4.นายบุญรอบ ทองสวัสด์ิ   ป.ตรี สมรรถนะแกนกลาง/พละศึกษา    
5.นายสหรัฐ ถูกจิตร   ป.ตรี เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าแผนก   
6.นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์   ป.โท สมรรถนะแกนกลาง/วิทยาศาสตร์ หัวหน้าบุคลากร   

7.นายศักดิ์ชาย ชูเรณู   ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง 
หัวหน้าบุคลากร 

  

8.นายศักดา ข าเขียว   ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หัวหน้ากิจกรรม 

  

9.นางณัฏฌา ไพสิฐเบญจพล   ป.โท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หัวหน้างานแผนฯ 

10.นายไมตร ี ไชยชมภู   ป.ตรี สมรรถนะแกนกลาง/ภาษาอังกฤษ 
หัวหน้าแผนก 

11.นายภัทรพงษ ์ โลบุญ   ป.ตรี เทคนิคยานยนต์ 
 

หัวหน้างานทวิฯ    

12.นายจักรพงค์ ถิ่นไกล   ป.โท ก่อสร้าง/โยธา 
 หัวหน้างาน

ประชาสัมพันธ์   

13.นายณรงค์ชัย กรศิริวิภา   ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง 
 หัวหน้างานศูนย์

ข้อมูล    

14. นายนิธินัทธ์  น าพา  ป.ตรี เทคนิคพื้นฐาน 
 หัวหน้างาน

วัดผล  
        
  สำขำวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 

นายนิธินัทธ์   น าพา 
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ลูกจ้ำประจ ำ รวม      -    คน (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป)  
ชื่อ - สกุล 

 
วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชำ สนับสนนุ/ธุรกำรทั่วไป 
      
        
                    

 

พนักงำนรำชกำร รวม 15 คน (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป)  
ชื่อ - สกุล วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่

  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชำ สนับสนนุ/ธุรกำรทั่วไป 
1.นายไชยยา      กุลสุวรรณ ป.ตรี ยานยนต์ หัวหน้าแผนก  

2.นายปานเทพ    ข าละเอียด ป.ตรี ยานยนต์ หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
3.นายจ ารูญ        ก้านล าใย ป.ตรี ก่อสร้างโยธา  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
4.นายเมษวัฒน์     โสภารัตน์วีรกุล ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  หัวหน้างานทะเบียน 
5.นายนปคณ        ฉิมช้าง ป.โท ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานวิจัย  
6.นายวุฒิพงศ์      เปลือยศรี ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์  หัวหน้างานสือการเรียนฯ 
7.นายเริงชัย        ก้านล าใย ป.ตรี ซ่อมบ ารุงเครื่องกล  หัวหน้าแผนก 
8.นางสาวมาลี      กอจันกลาง ป.ตรี บัญช ี      หัวหน้างานการเงิน 
9.นางสาวลีลาวด ี  พรหมบิน ป.ตรี บัญช ี     หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  
10.นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ์ ป.โท บัญช ี หัวหน้างานการบัญชี  
11.นางสาวศิริโฉม  วิชัย ป.ตรี การโรงแรม หัวหน้าแผนก  
12.นางสาวณัฐฐินันทร์  เก้าสกุล ป.โท ธุรกิจค้าปลีก/การตลาด หัวหน้าแผนก   
13.นายสุนทร      สีบูจันดี   ป.ตรี ซ่อมบ ารุงเครื่องกล   หัวหน้างานอาคารสถานที่  
14.นางศิริณภา    กุลสุวรรณ   ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   หัวหน้างานประกัน  
15.นายวสันต์      สมวงษ์สา   ป.ตรี เครื่องกล  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
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ลูกจ้ำงชั่วครำว รวม 38 คน (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป)  

ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

กำรศึกษำ 
ปฏิบัติหน้ำที ่

  
(ป.เอก/โท/

ตรี...) 
สอนวิชำ สนับสนนุ/ธุรกำรทั่วไป 

1.นางขวัญชนก แสนอภัย   ป.ตรี ธุรกิจค้าปลีก  
2.นางสาวศุภมาส บุญศรีวงษ ์   ป.ตรี การบัญชี  
3.นางสาววรรณิภา ประสมทอง   ป.ตรี เทคนิคพื้นฐาน  
4.นายพีรพงษ ์ ศรีโมรา   ป.ตรี เทคนิคพื้นฐาน  
5.นางสาวอุไรภรณ์ เกษรทอง   ป.ตรี คอมพิวเตอร์    
6.นางสาวจินดารัตน์ มีแสง   ป.ตรี สามัญ สัมพันธ์   
7.นางสาวดวงเดือน      เริ่มรักรัมย์  ป.ตรี วิทยาศาสตร์   
8. นายทรงรัชฏ์          บุญประทุม  ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง    
9. นายนรา               ภานุมาต  ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง     
10. นายเกรียงศักดิ์      กองน้ า  ป.ตรี เครื่องกล     
11. นายฤทธิชัย          อุรารื่น  ป.ตรี ก่อสร้าง     
12. นายไชยสิทธิ์         สุขสมพงษ์  ป.ตรี เครื่องมือกล     
13. เกียรตศัิกดิ์           รัตนภัคดี  ป.ตรี วิทยาศาสตร์   
14. นางสาวปัทมา กล้าหาญ   ป.ตรี  งานบัญชี 
15.นางสาวสุชาดา          ปลอดกระโทก   ป.ตรี  งานการเงิน  
16.นางสาววัฒธิชา ขอพลกลาง   ป.ตรี  งานพัสดุ 
17.นางสาวสุนีรัตน ์ จีนจะโปะ   ป.ตรี  งานพัสดุ 
18.นางอัมพร ปรีสงค์   ป.ตรี  งานทะเบียน  
19.น.ส.ณัฐภัคพัสชม จันทาบุตรสกุล  ป.ตรี  งานครูที่ปรึกษา/ปกครอง 

20. นางสาวนิลรัตน์     ต๊ะโต ป.ตรี    งานวางแผน/งานส่งเสริมฯ 
21. นางสาวช่อแพร     เบญจมาตย์ ป.ตรี    งานอาชีวศึกษาฯ/ปชส. 
22. นางสาวปาริชาติ      แก้วพิลา ป.ตรี    บริหารงานท่ัวไป 

23. นางสาวกิตติกา      กรรณาริก ป.ตรี    วิทยบริการ/งานส่ือ 
24. นางสาวเสาวภาคย์   โพธิ์งาม ปวส.    งานพัสดุ 
25. นางสาวพรพรรณ     ชินวงศ์ ปวส.    งานกิจกรรม/สวัสดิการ 
26. นางสาวสุกัญญา      ปั้นทิม ปวส.    งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
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ชื่อ - สกุล 
วุฒิ

กำรศึกษำ 
ปฏิบัติหน้ำที ่

  
(ป.เอก/โท/

ตรี...) 
สอนวิชำ สนับสนนุ/ธุรกำรทั่วไป 

27. นางสาวจตุพร มัควาล   ปวส.  
งานวิจัยนวัตกรรมฯ/
ประกันคุณภาพฯ 

28. นางสาวอภิชา          อินทรศร ปวส.    งานวัดผล/วิทยบริการ 
29. นางสาวอุมาภรณ์  สุขสวัสด์ิ ปวส.    งานบุคลากร 
30. นางสาวภาวิณี      ชินวงศ์    ปวส.    งานโครงการพิเศษ/แนะแนว  
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  
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ข้อมูลนกัเรยีน นกัศกึษำ 
เป้ำหมำยจ ำนวนนกัเรียนนกัศกึษำ 

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
นักเรีน/นักศึกษำประจ ำปี พ.ศ.2563 

รวมทั้งสิ้น 
ระดับ ปวช. ระดับปวส. ระดับป.ตรี/ปทส. 

รวมทั้งสิ้น ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี 1 ป.ตรี 2 

1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
- สาขาวิชา/งานยานยนต์ 
- สาขาวิชา/งานเครื่องมือกล 
- สาขาวิชา/งานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส ์
- สาขาวิชา/งานก่อสร้าง 

 

 
40 
40 
40 
40 
20 

 
59 
60 
71 
11 
21 

 
53 
30 
47 
10 
14 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
152 
130 
158 
61 
55 

2. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
- สาขาวิชา/งานการบัญชี 
- สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชา/งานการโรงแรม 
- สาขาวิชา/งานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 

 

 
40 
40 
20 
20 

 
22 
30 
36 
7 

 
13 
39 
20 
5 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
75 
109 
76 
32 

3. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
- สาขาวิชา/งานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขาวิชา/งานเทคนิคซ่อมตัวถัง

และสีรถยนต์ 
- สาขาวิชา/งานเครื่องมือกล 
- สาขาวิชา/งานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขาวิชา/งานอิเล็กอุตสาหกรรมฯ 
- สาขาวิชา/งานโยธา 

 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
20 
20 

 
20 
20 
20 
20 

 
13 
6 
 

10 
25 
18 
8 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 

 
33 
26 

 
30 
45 
38 
28 

4. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
- สาขาวิชา/งานการบัญชี 
- สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชา/งานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 

 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
20 
20 
20 

 
15 
33 
13 

   
35 
53 
33 
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ส่วนที่ 3  
 ประมำณกำรรำยรับ - รำยจ่ำย  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
      

1. ประมำณกำรรำยรบั     
     
25,387,981.93  บำท 

 ก. เงินรำยได้ (บกศ.) ยกมำ   6,280,771.93 บำท 

  - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 
                                   

3,261,521.93  บาท    

  - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 3,019,250.00 บาท   

      

 ข. เงินงบประมำณ ปี 2563  ที่คำดว่ำจะได้รับ  
         
19,107,210  บำท 

 งบบุคลำกร  4,266,380 บาท   

  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4,109,480 บาท  

  - ค่าสมทบประกันสังคม  156,900 บาท  

 งบด ำเนินงำน 2,681,300 บาท   

  -  ปวช.   884,500 บาท  

 

 -  ปวส.(ค่า
สาธารณูปโภค)  1,786,800 บาท  

  -  ระยะส้ัน  10,000 บาท  

 งบลงทุน 700,000 บาท   

 งบเงินอุดหนุนทั่วไป 9,702,330 บาท   

 (โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน)    

  -  ค่าหนังสือเรียน  1,694,000 บาท  

  -  ค่าอุปกรณ์การเรียน  389,620 บาท  

  -  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  785,700 บาท  

  -  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 804,650 บาท  

  -  ค่าจัดการเรียนการสอน  5,617,200 บาท  

  -  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 160,000 บาท  

  -  ทุนเฉลิมราชกุมารี  60,000 บาท  
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 -  เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน(เครื่องมือ
ประจ าตัว) 191,160 บาท  

 งบรำยจ่ำยอื่น 1,757,200 บาท   

      

2. ประมำณกำรรำยจ่ำย     
     
25,387,981.93  บำท 

 งบบุคลำกร    4,266,380 บำท 
  - เงินเดือน                 -    บาท  

  - ค่าจ้างประจ า                 -    บาท  

  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4,109,480 บาท  

  - ค่าสมทบประกันสังคม  156,900 บาท  

 งบด ำเนินงำน    2,681,300 บำท 
 ผลผลิต ปวช.  884,500   

  -  ค่าตอบแทน  100,000 บาท  

  -  ค่าใช้สอย  60,000 บาท  
  -  ค่าวัสดุ  724,500 บาท  

  -  ค่าสาธารณูปโภคขั้นต่ า   บาท  
            
 ผลผลิต ปวส.  1,786,800   

  -  ค่าตอบแทน  412,400 บาท  

  -  ค่าใช้สอย  37,000 บาท  

  -  ค่าวัสดุ  239,580 บาท  

  -  ค่าสาธารณูปโภคขั้นต่ า  800,000 บาท  

  -  โครงการตามภาระงาน   297,820 บาท  

         

 ผลผลิต ระยะสั้น  10,000   

  -  ค่าตอบแทน  5,000 บาท  

  -  ค่าวัสดุ  5,000 บาท  
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งบลงทุน 

700,000             
 

บำท 

  -  ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องพักโรงแรม 450,000 บาท  

  -  ครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลแบบต้ังแท่น 250,000 บาท  
      

 งบเงินอุดหนุน   9,702,330.00 บำท 
  - ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  4,600,000 บาท  

  - ค่าใช้สอย  906,180 บาท  

  -  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 160,000 บาท  

  -  ทุนเฉลิมราชกุมารี  60,000 บาท  

 

 -  เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน(เครื่องมือ
ประจ าตัว) 191,160 บาท  

  -  ค่าหนังสือเรียน  1,694,000 บาท  
  -  ค่าอุปกรณ์การเรียน  389,620 บาท  
  -  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  785,700 บาท  

  - ค่าใช้จ่าย/อุดหนุนกิจกรรมองค์การการวิชาชีพ 756,200 บาท  

  - ค่าใช้จ่าย/โครงการกิจกรรม 159,470 บาท  

 งบรำยจ่ำยอื่น   

          
1,757,200  บำท 

 1.โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด           21,000  บาท  

 

2.โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียน          50,000  บาท  

 

3. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ด้านอาชีวศึกษาฯ          50,000  บาท  

 

4. โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษฯ          48,000  บาท  

 5.โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาฯ(ทวิภาคี)          86,500  บาท  

 

6. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา 

        
105,500  บาท  

 7.โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ (Fix it Center)         876,000  บาท  

 8.โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา          23,000  บาท  

 9.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา         189,600  บาท  

 10. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนฯ          50,000  บาท  
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11.โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
นานาชาติ          40,000  บาท  

 12. โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ         100,000  บาท  

 

13.โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้
นักเรียน         117,600  บาท  

 เงินบ ำรุงกำรศึกษำ (รำยได้สถำนศึกษำ)  
 
  6,280,771.93  

 
บาท 

 ค่าใช้จ่าย  
  
5,621,940.00   บาท 

 เงินส ารองฉุกเฉิน/ ส ารองเพื่อสนับสนุนนโยบาย/ส ารองค่าใช้จ่าย 
     
658,831.93    บาท 
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สรุปงบหน้ำรำยจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

         หน่วย : บำท 

  แผนกำรใช้จ่ำยเงินปีตำมแผนปฏิบตัิกำร ปี 2562 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงกำร   

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

ผลผลิต  เงินรายได้  รวมทั้งสิ้น 

 ปวช.   ปวส.  ระยะสั้น 
สิ่งประดิษ
ฐ์/หุ่นยนต์ 

อ่ืนๆ 

 อุดหนุน
โครงการจัด
การศึกษา

ต้ังแต่
ปฐมวัย-ขั้น

พื้นฐาน  

รวม  บกศ.  

เป็นเงิน 

  
   
884,500  

   
1,786,800  

     
10,000    160,000  

  
4,266,380  

   
9,542,330  

   
17,350,010  

   
6,280,771.93  

       
25,387,981.93  

 - งบบุคลำกร   - -   
  
4,266,380  

    
4,600,000  

    
8,709,480  

          
971,600  

             
9,681,080  

เงินเดือนข้าราชการ -                

เงินวิทยฐานะ  -                

เงินประจ าต าแหน่ง -                                   -    

ค่าตอบพนักงานราชการ        4,109,480   4,109,480   4,109,480 

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว           4,600,000 4,600,000 971,600 5,571,600 

-  งบด ำเนินงำน 884,500 1,488,980 10,000  156,900 906,180 2,540,380 3,502,940 6,949,500 
 

- ค่ำตอบแทน 100,000 412,400 5,000 - - 450,000 512,400 1,730,540 2,692,940 

เงินค่าตอบแทนเกินภาระงานสอน 100,000 300000      450,000 400,000 800,000 1,650,000 

เงินค่าสอนภาคเทียบโอน        150,000 150,000 
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เงินค่าตอบแทนนอกเวลา/ธุรการ  112,400     112,400 780,540 892,940 

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น                           -      - 

ค่าตอบแทนวิทยากร   5,000     35,000 40,000 

      - ค่ำใช้สอย 60,000 37,000 -  156,900 376,180 97,000 565,400 1,038,580 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000     100,000 20,000 184,000 304,000 

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 20,000     10,000 20,000 70,000 100,000 

ค่าซ่อมครุภัณฑ ์ 10,000     10,000 10,000 80,000 100,000 

ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง 10,000     10,000 10,000 230,000 250,000 

ค่าจ้างเหมาบริการ  37,000     37,000 1,400 38,400 

ค่าเงินสมทบประกันสังคม     156,900 246,180   403,080 

          - ค่ำวัสดุ 724,500 239,580 5,000           -    - 80,000 969,080 242,000 1,291,080 

วัสดุส านักงาน 200,000 20,000    20,000 200,000  220,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 50,000    20,000 100,000 90,000 210,000 

วัสดุการศึกษา 411,860 119,580 5,000   10,000 536,440  546,440 

วัสดุงานบ้านงานครัว  20,000     20,000  20,000 

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 2,640      2,640 2,000 4,640 

วัสดุคอมพิวเตอร ์  10,000    20,000 30,000  30,000 

วัสดุก่อสร้าง/อาคารสถานที่ 50,000 20,000    10,000 70,000 120,000 200,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000      10,000 30,000 40,000 

- ค่ำสำธำรณูปโภค (ขั้นต่ ำ) - 800,000 - - - - 800,000 965,000 1,765,000 

ค่าโทรศัพท ์  12,000     12,000  12,000 
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ค่าไปรษณีย์  13,000     13,000  13,000 

ค่าน้ าประปา  150,000     150,000 250,000 400,000 
ค่าไฟฟ้า  605,000     605,000 695,000 1,300,000 

ค่าอินเทอร์เน็ต  20,000     20,000 20,000 40,000 

- งบลงทุน  - -    700,000  700,000 

3.1 ครุภัณฑ ์         - 

-  ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องพักโรงแรม       450,000  450,000 

-  ครุภัณฑ์ชุดฝึกเคร่ืองยนต์ดีเซลคอมมอลเรลแบบต้ังแท่น       250,000  250,000 

3.2 สิ่งก่อสร้าง          

- งบเงินอุดหนุน  - - 160,000 - 3,876,680 3,876,680 54,400 3,876,680 

4.1 อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์    160,000     160,000 

4.2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี      60,000 60,000  60,000 

4.3 อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนฯ      191,160 191,160  191,160 

4.4 อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

     -   - 

- อุดหนุนกิจกรรมองค์การฯ      756,200 756,200 54,400 810,600 
- ค่าหนังสือ           1,694,000 1,694,000  1,694,000 

- ค่าอุปกรณ ์           389,620 389,620  389,620 

- ค่าเคร่ืองแบบ      785,700 785,700  785,700 

- งบรำยจ่ำยอื่น       1,757,200  1,757,200 

1.โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด       21,000  21,000 

2.โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน       50,000  50,000 
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3. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้าน
อาชีวศึกษาฯ 

      50,000  50,000 

4. โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษฯ 

      48,000  48,000 

5.โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาฯ(ทวิภาคี)       86,500  86,500 

6. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

      105,500  105,500 

7.โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ (Fix it Center)       876,000  876,000 

8.โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา       23,000  23,000 

9.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา       189,600  189,600 

10. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนฯ       50,000  50,000 

11.โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ       40,000  40,000 

12. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ       100,000  100,000 

13.โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน       117,600  117,600 

- โครงกำร - 297,820 - - - 159,470 457,290 1,093,000 1,550,290 

1. โครงการตามภาระสถานศึกษา  297,820        

2. โครงการตามพรบ.      159,470    

3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคฯ        93,000  

3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ /โครงการพัฒนาวิทยาลัย/โครงการพัฒนา
แผนกวิชา 

       1,000,000  

- ส ำรองเพ่ือสนับสนุนงำนนโยบำย สอศ. กระทรวง พ้ืนที่ - - -  -   658,831.93 เงินส ำรองฉุกเฉิน/
โครงกำร 
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มำตรฐำนสถำนศึกษำ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึงประสงค์
ด้านความรู้   

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึงประสงค์
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   
  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ    
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   

กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามาตรฐานอาชีวศึกษา   
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา   
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ   
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์   
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด 
กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการด้านสวัสดิการผู้เรียน   
กลยุทธ์ที่ 13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม      

ทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ 

และงานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 15 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 16 ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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กลยุทธ์และมำตรกำร ของสถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ด้ำน
ควำมรู้   
มาตรการท่ี 1 โครงการจัดท าแบบทดสอบ สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 
มาตรการท่ี 2 โครงการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 3 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 4 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 5 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                 ปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 6 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 7 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563  
มาตรการท่ี 8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนานักเรียนให้มีมารตรฐานสู่สากล 
มาตรการท่ี 8 โครงการโรงปูนรกัชุมชน(พี่สอนน้อง) 
มาตรการท่ี 8 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน 
มาตรการท่ี 8 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพโฟล์คซองคนพันธ์อาร์ 
มาตรการท่ี 8 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ด้ำน
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้   
มาตรการท่ี 9 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
มาตรการท่ี 10 โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการ นร. นศ. ฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ  
มาตรการท่ี 11 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 
มาตรการท่ี 12 โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะส้ัน 108 อาชีพ 
มาตรการท่ี 13 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
มาตรการท่ี 14 โครงการอาชีวะบริการ 
มาตรการท่ี 15  โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณ
ลักษะที่พึงประสงค์   
มาตรการท่ี 16 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
มาตรการท่ี 17 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
มาตรการท่ี 18 โครงการพัฒนาสถานท่ีส าคัญทางศาสนาเยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัดเพื่อชุมชน) 
มาตรการท่ี 19 โครงการสอบธรรมศึกษา 
มาตรการท่ี 20 โครงการครอบครัวศีล 5 
มาตรการท่ี 21 โครงการศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
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มาตรการท่ี 22 โครงการวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนจ าน าพรรษา 
มาตรการท่ี 23 โครงการรองเท้าเข้าแถว 
มาตรการท่ี 24 โครงการห้องเครื่องมือคุณธรรม 
มาตรการท่ี 25 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
มาตรการท่ี 26 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
มาตรการท่ี 27 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
มาตรการท่ี 28 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
มาตรการท่ี 29 โครการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
มาตรการท่ี 30 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด วิษณุเกมส์ 
มาตรการท่ี 31 โครงการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง-ระดับชาติ 
มาตรการท่ี 32 โครงการประเมินคุณลัษณะท่ีพึงประสงค์(โครงการส่งเสริมกิจกรรมหน้าเสาธง) 
มาตรการท่ี 33 โครงการพีธีไหว้คร ู
มาตรการท่ี 34 โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม ประจ าปีการศึกษา 2563 
มาตรการท่ี 35 โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี (Day camp) ประจ าปีการศึกษา 2563 
มาตรการท่ี 36 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 37 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 38  โครงการนักเรียน นักศึกษา อาสาจราจร ประจ าปีการศึกษา 2563 
มาตรการท่ี 39 โครงการวิทยาลัยสีขาวปลอดส่ิงเสพติด 
มาตรการท่ี 40 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
มาตรการท่ี 41 โครงการหน่วยพิทักษ์รักสะอาดลดขยะ ลดภาระวิทยาลัยเรา 
มาตรการท่ี 42 โครงการน้ าตกสวยด้วยมือเรา 
มาตรการท่ี 43 โครงการหยุดดับเข็นจอด 
มาตรการท่ี 44 โครงการส่งเสริมการประหยัดและออมเงินด้วยการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
มาตรการท่ี 45 โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเส่ียง  
มาตรการท่ี 46 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
มาตรการท่ี 47 โครงการวันปิยมหาราช 
มาตรการท่ี 48 โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
มาตรการท่ี 49 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มาตรการท่ี 50 โครงการมารยาทไทย 
มาตรการท่ี 51 โครงการวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจ าปีการศึกษา 2563 
มาตรการท่ี 52  โครงการเตรียมเครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
มาตรการท่ี 53 โครงการรถคันนี้มีเจ้าของแล้ว ประจ าปีการศึกษา 2563 
มาตรการท่ี 54 โครงการสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ 
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กลยุทธ์ที่ 4 สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำตำมำตรฐำนอำชีวศึกษำ   
มาตรการท่ี 55 โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
มาตรการท่ี 56 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการภายใต้การศึกษาดูงาน    
สถานประกอบการในฝันสู่อาชีพท่ียั่งยืน 
มาตรการท่ี 57 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ 
มาตรการท่ี 58 โครงการนิเทศธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาท่ีประกอบธุรกิจหารายได้ระหว่างเรียน 
มาตรการท่ี 59  โครงการรถประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
กลยุทธ์ที่ 5 สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำ   
มาตรการท่ี 60 โครงการพัฒนาบุคลากร การท าวิจัยในช้ันเรียน 
มาตรการท่ี 61 โครงการห้องสมุดส่งเสริมการรักการอ่าน   
มาตรการท่ี 62  โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วันคริตมาสและวันขึ้นปีใหม่ 
มาตรการท่ี 63  โครงการอบรมคณิตคิดเร็ว 
มาตรการท่ี 64  โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
มาตรการท่ี 65  โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
มาตรการท่ี 66  โครงการอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย 
มาตรการท่ี 67  โครงการอบรมมัคคุเทศก์ 
กลยุทธ์ที่ 6 กำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ   
มาตรการท่ี 68 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
มาตรการท่ี 69 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
มาตรการท่ี 56 โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่อาชีพ Open house 
มาตรการท่ี 70 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2563 
มาตรการท่ี 71 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดการออกกลางคัน  
กลยุทธ์ที่ 7 กำรผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
มาตรการท่ี 72 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการท่ี 73 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
มาตรการท่ี 74 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการท่ี 75 โครงการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2563 
มาตรการท่ี 76 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
มาตรการท่ี 77 โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 8 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ สิ่งก่อสร้ำงและคุรุภัณฑ์   
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มาตรการท่ี 78 โครงการจัดท าป้ายและธงสัญลักษณ์ 
มาตรการท่ี 79 โครงการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก)สสน 
มาตรการท่ี 80 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัย 
มาตรการท่ี 81 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 
มาตรการท่ี 82 โครงการกั้นห้องเพื่อการศึกษา 
มาตรการท่ี 83 โครงการกั้นห้องหุ่นยนต์ (อิเล็กทรอนิกส์) 
มาตรการท่ี 84 โครงการจัดท าห้องเก็บอุปกรณ์และพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
มาตรการท่ี 85 โครงการปรับปรุงห้องน้ า 
มาตรการท่ี 86 โครงการปรับปรุงพื้นท่ีปฏิบัติงานแผนกช่างยนต์ 
มาตรการท่ี 87 ครงการจัดซื้อพัดลมเพดาน พร้อมติดต้ัง+กระดานไวท์บอร์ด 
มาตรการท่ี 88 โครงการจัดซื้อวัสดุกั้นห้องส านักงานพัสดุ 
มาตรการท่ี 89 โครงการจัดซื้อตู้กระจกบานเล่ือน 
มาตรการท่ี 90 โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับครุภัณฑ์ห้องเรียนหุ่นยนต์ 
มาตรการท่ี 91 โครงการปรับปรุงห้องน้ าอาคาคพาณิชยกรรม 
มาตรการท่ี 92 โครงการพัดลมระบายอากาศ (6 ตัวๆละ 4,800) 
มาตรการท่ี 93 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดอาคารวิทยบริการและห้องสมุด 
มาตรการท่ี 94 โครงการเก้าอี้นวมส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(30 ตัว ๆละ 1,000) 
มาตรการท่ี 95 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการคอมฯกับบัญชี 
มาตรการท่ี 96 โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้เรียน 
มาตรการท่ี 97 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+เครื่องส ารองไฟฟ้า 
มาตรการท่ี 98 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้อง อวท. 
มาตรการท่ี 99 โครงการจัดซื้อตู้กระจกบานเล่ือน 2 ประตู 
มาตรการท่ี 100 โครงการจัดซื้อเลนท์กล้อง wide และแบตเตอร์รี่ 
มาตรการท่ี 101 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขาว 
กลยุทธ์ที่ 9 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
มาตรการท่ี 102 โครงการจัดซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์ 
มาตรการท่ี 103 โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสืบค้นข้อมูล 
มาตรการท่ี 104 โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
มาตรการท่ี 105 เครื่องพันขดลวด แบบมือหมุน(20 เครื่องๆละ 2,500) 
มาตรการท่ี 106 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
มาตรการท่ี 107 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
มาตรการท่ี 107 โครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนโปรเจ็คเตอร์และไมโคโฟนช่วยสอนสาขาวิชาธุรกิจฯ 
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มาตรการท่ี 108 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเช่ือมอินเวอร์เตอร์ 

มาตรการท่ี 109 โครงการซื้อครุภัณฑ์ครื่องคอมพิวเตอร์ 
มาตรการท่ี 110 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ A3 
มาตรการท่ี 111 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ A4 
มาตรการท่ี 112 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ 
มาตรการท่ี 113 โครงการจัดซื้อเครื่องเย็บเล่มเอกสาร (แม็กใหญ่) 
มาตรการท่ี 114 โครงการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
มาตรการท่ี 115 โครงการห้องเรียนเฉพาะทาง 
มาตรการท่ี 116 โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้เรียน 
มาตรการท่ี 117 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 
กลยุทธ์ที่ 10 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณสถำนศึกษำ  
มาตรการท่ี 118 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา 
มาตรการท่ี 119 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยยึดหลักธรรมภิบาล 
มาตรการท่ี 120 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานท่ัวไป 
มาตรการท่ี 121 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกประจ าปีการศึกษาท่ี 2/2562 
มาตรการท่ี 122 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกประจ าปีการศึกษาท่ี 1/2563 
มาตรการท่ี 123 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางการบัญชี 
มาตรการท่ี 124 โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานประจ าปีการงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลยุทธ์ที่ 11 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยงบหน่วยงำนต้นสังกัด 
มาตรการท่ี 125 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
มาตรการท่ี 126 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 
มาตรการท่ี 127 โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก 
มาตรการท่ี 128 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน/โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช 
กลยุทธ์ที ่12 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสวัสดิผู้เรียน   
มาตรการท่ี 129 โครงการจัดหาหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟร ี15 ปี ประจ าปีการศึกษาท่ี 
2/2562และ1/2563 (งบ สอศ.) 
มาตรการท่ี 130  โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจ าปีการศึกษาท่ี   
2/2562และ1/2563 (งบ สอศ.) 
มาตรการท่ี 131  โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจ าปีการศึกษาท่ี  
2/2562และ1/2563 (งบ สอศ.) 
มาตรการท่ี 132 โครงการจัดหาเครื่องมือประจ าตัวผู้เรียน ระดับปวช.1  
มาตรการท่ี 133 โครงการเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้าน  
มาตรการท่ี 134 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 
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มาตรการท่ี 135 โครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นักศึกษา 
มาตรการท่ี 136 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
มาตรการท่ี 137  โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นกัศึกษา ปีการศึกษา 2563 
มาตรการท่ี 138 โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
มาตรการท่ี 139 โครงการสนันสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรการท่ี 140 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษาท่ี 1/2563             

มาตรการท่ี 141 โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ 
มาตรการท่ี 142 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
กลยุทธ์ที่ 13 กำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุก
ภำคส่วน 
มาตรการท่ี 143 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
มาตรการท่ี 144 โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง) 
มาตรการท่ี 145 โครงการจัดนิเทศกาลงานโคนมแห่งชาติ ประจ าปี 2563 
มาตรการท่ี 146 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปล่ียนทางวิชาการ (อินโดนีซีย) 
มาตรการท่ี 147 โครงการศึกษาไร้พรมแดน (มอบรถเข็ญคนพิการ) 
มาตรการท่ี 148 โครงการขยายโอกาสการศึกษา (Fix It Center) 
มาตรการท่ี 149 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการและ
ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประจ าปีงบประมาณ 2563 
มาตรการท่ี 150 โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นกัศึกษากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) 
มาตรการท่ี 151 โครงการห้องสมุดน าความรู้สู่ชุมชน 
มาตรการท่ี 152 โครงการบัญชีสัญจร  
มาตรการท่ี 153 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านทุนการศึกษาแลกเปล่ียนนักศึกษาฝึกฏิบัติ
งานต่างประเทศและอื่นๆ 
มาตรการท่ี 154  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคฯ 
มาตรการท่ี 155  โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะส้ัน 
มาตรการท่ี 156  โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติกิจกรรมฯ (โครงการแลกเปล่ียนการเรียนการสอน
ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย) 
กลยุทธ์ที่ 14 กำรส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงำนวิทยำศำสตร์ งำนนิทรรศกำร 
และงำนวิจัย 
มาตรการท่ี 157 โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
มาตรการท่ี 158 โครงการการผลิตหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
มาตรการท่ี 159 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของเหลือใช้ 
มาตรการท่ี 160 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา-ระดับชาติ 
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มาตรการท่ี 161 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศสาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
มาตรการท่ี 162 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษา-ระดับชาติ 
กลยุทธ์ที่ 15 ควำมโดดเด่นในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
มาตรการท่ี 163 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
มาตรการท่ี 164 โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 
มาตรการท่ี 165 โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา ประจ าวัน (กิจกรรม Home Room) 
มาตรการท่ี 166 โครงการศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา  
มาตรการท่ี 167 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน 
มาตรการท่ี 168 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 16 ควำมโดดเด่นในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
มาตรการท่ี 169 โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพ 
มาตรการท่ี 170 โครงการประกวดและแสดงวงดนตรีโฟร์คซอง 
มาตรการท่ี 171 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย RSC 
มาตรการท่ี 172 โครงการตะกร้อลีกต้านภัยยาเสพติด 
มาตรการท่ี 173 โครงการ พี่น้องร้องเพลง เพื่อหา่งไกลยาเสพติด  
มาตรการท่ี 174 โครงการประกวดลอยกระทงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
มาตรการท่ี 175 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (ประกวดเรียงความวันพ่อ) 
มาตรการท่ี 176 โครงการปฐมนิเทศ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
มาตรการท่ี 177 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ 
มาตรการท่ี 178 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
มาตรการท่ี 179 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ 
มาตรการท่ี 180 โครงการอบรมทางวิชาการ  
มาตรการท่ี 181 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
มาตรการท่ี 182 โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอน 
มาตรการท่ี 183 โครงการทดสอบมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
มาตรการท่ี 184 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสรมิความรู้ทางการบัญชีภาษาองักฤษให้กับผู้เรียนและผู้สอน 

มาตรการท่ี 185โครงการคณิตคิดเร็ว 
มาตรการท่ี 186  โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
มาตรการท่ี 187 โครงการชมรมวิชาชีพก่อสร้างบริการ 
มาตรการท่ี 188 โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา 
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มาตรการท่ี 189 โครงการอื่นๆ 5ส 
มาตรการท่ี 190 โครงการแข่งขันกีฬา (โครงการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด) 
มาตรการท่ี 191 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
มาตรการท่ี 191 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับสถานศึกษา 

มาตรการท่ี 192 โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
มาตรการท่ี 193 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
มาตรการท่ี 194 โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาฯ 
มาตรการท่ี 195 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
มาตรการท่ี 196 โครงการความรู้รอบต้นไม ้
มาตรการท่ี 197 โครงการโครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการจัดจ าหน่าย 
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รายละเอียดวิธีการเขียนโครงการ 

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


28 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

โครงกำรที่เสนอเข้ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ล ำดับ 

งำน/โครงกำร/กิจกรร/งบรำยจ่ำย/รำยกำร งำน/สำขำงำน 
(งบประมำณที่

มี) ท่ี 
1 งบด ำเนินงำน ผลผลิต ปวส.(ผลผลิต ปวส.)     

1.1 โครงการจัดท าป้ายและธงสัญลักษณ์ อาคารสถานท่ี 10,000 
1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัย อาคารสถานท่ี 287,820 

 งบประมำณค่ำใช้จ่ำยประจ ำ    
1.3 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว อาคารสถานท่ี 40,000 
1.4 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร บริหารงานท่ัวไป 40,000 
1.5 โครงการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก) 
พัสดุ 100,000 

1.6 โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสืบค้นข้อมูล วิทยบริการ 10,000 
1.7 โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20,000 
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โครงกำรที่เสนอเข้ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ล ำดับ 

งำน/โครงกำร/กิจกรร/งบรำยจ่ำย/รำยกำร 
งำน/สำขำ

งำน 
(งบประมำณ

ที่มี) ท่ี 

2 งบอุดหนุน(โครงกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ปฐมวัย-ขั้นพื้นฐำน)   
2.1 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา 
บริหารงาน

ท่ัวไป 
6,000 

2.2 โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ประจ าปี
การศึกษา 2562(ไม่ใช้งบประมาณ) 

วิจัยฯ  

2.3 โครการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร การท าวิจัยในช้ันเรียน วิจัยฯ 5,000 
2.4 โครงการจัดนิทรรศการงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจ าปี 

2563 
แนะแนว 8,000 

2.5 โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 
2/2562 

พัฒนา
หลักสูตร 

10,000 

2.6 โครงการนิเทศการสอน พัฒนา
หลักสูตร 

20,000 

2.7 โครงการจัดท าแบบทดสอบ สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2562 วัดผล
ประเมินผล 

15,000 

2.8 โครงการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วัดผล
ประเมินผล 

10,000 

2.9 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

วัดผล
ประเมินผล 

2.10 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562 

วัดผล
ประเมินผล 

2.11 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ปีการศึกษา 2562 (ใช้งบ ทศท. 25,000) 

วัดผล
ประเมินผล 

 

2.12 โครงการห้องสมุดส่งเสริมการรักการอ่าน วิทยบริการ 5,000 
2.13 โครงการประชุมร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเชิดชูเกียรติสถาน

ประกอบการท่ีร่วมจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กกับสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ความ
ร่วมมือ 

20,000 

2.14 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 แนะแนว 26,000 
2.15 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้าน สวัสดิการ 15,000 
2.16 โครงการโรงปูนรักชุมชน (พ่ีสอนน้อง) หลักสูตรฯ 9,000 
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โครงกำรที่เสนอเข้ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ล ำดับ  

งำน/โครงกำร/กิจกรร/งบรำยจ่ำย/รำยกำร 
งำน/สำขำ

งำน
(งบประมำณ

ที่มี) 

งบอุดหนุน 
ท่ี กิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

3 งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   
 โครงกำรชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตย์  42,000.00 

3.1 โครงการวันปิยมหาราช กิจกรรมฯ 1,000 
3.2 โครงการวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมฯ 1,000 
3.3 โครการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม

ราชินี 
กิจกรรมฯ 10,000 

3.4 โครการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมฯ 10,000 
3.5 โครงการวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมฯ 20,000 

 โครงกำรลูกเสือ  104,000 
3.6 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือวิสามัญ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
กิจกรรม
ลูกเสือ 

30,000 

3.7 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

กิจกรรม
ลูกเสือ 

60,000 

3.8 โครงการพิธีประดับแถบสองสี Day Camp ประจ าปี
การศึกษา 2563 

กิจกรรม
ลูกเสือ 

9,000 

3.9 โครงการทบทวนค าปฏิญาณและเดินสวนสนาม ประจ าปี
การศึกษา 2563 

กิจกรรม
ลูกเสือ 

 

3.10 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เพื่อใช้เป็นส่ือการ
สอน ประจ าปีการศึกษา 2563 

กิจกรรม
ลูกเสือ 

5,000 

 โครงกำรพัฒนำกิจกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทยฯ 

 62,000 

3.11 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

ครูที่ปรึกษา อวท. 1,000 

3.12 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อวท. 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

ครูที่ปรึกษา อวท. 1,000 

3.13 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

ครูที่ปรึกษา อวท. 10,000 

3.14 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมนิ อวท. 
 
 

ครูที่ปรึกษา อวท. 50,000 

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


31 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

 โครงกำรตำมภำระงำน  371,400 
3.15 โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยอาเสพติดวิษณุเกมส์ กิจกรรมฯ 70,000 
3.16 โครงการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง กิจกรรมฯ 35,000 
3.17 โครงการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาระดับชาติ กิจกรรมฯ 35,000 
3.18 โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ

นักเรียนนักศึกษาใหม่ 
กิจกรรมฯ 20,000 

3.19 โครงการพิธีไหว้คร ู กิจกรรมฯ 30,000 
3.20 โครงการวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนจ าน าพรรษา

(10000)จากเทศบาล 
กิจกรรมฯ  

3.21 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักศึกษาใหม่ ทุกสาขาวิชา 79,600 
3.22 โครงการนักเรียนนักศึกษาอาสาจราจร ประจ าปี

งบประมาณ 2563 
ปกครอง 2,000 

3.23 โครงการวิทยาลัยสีขาวปลอดสิ่งเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2563 ปกครอง 5,000 
3.24 โครงการวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจ าปีการศึกษา 

2563 
ปกครอง 1,000 

3.25 โครงการวันรณรงค์วันต้านยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2563 ปกครอง 1,000 
3.26 โครงการเตรียมเครื่องแต่งกายนักเรียนนกัศึกษา  ปกครอง 1,000 
3.27 โครงการรถคันนี้มีเจ้าของแล้ว ประจ าปีการศึกษา 2563 ปกครอง 3,000 
3.28 โครงการหยุด ดับ เข็น จอด ประจ าปีการศึกษา 2563 ปกครอง 5,000 
3.29 โครงการปัจฉิมนิเทศผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 แนะแนว 4,800 
3.30 โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ในระดับสถานศึกษา 
วิจัยฯ 2,000 

3.31 โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษาประจ าวัน 
กิจกรรม homeroom 

ครูท่ีปรึกษา 3,000 

3.32 โครงการศึกษาสภาพปัญหาผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมี
ปัญหา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ครูท่ีปรึกษา 2,000 

3.33 โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วันครติมาสและ
วันขึ้นปีใหม ่

สมรรถนะฯ 20,000 

3.34 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สมรรถนะฯ 12,000 
3.35 โครงการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ สมรรถนะฯ 20,000 

3.36 โครงการสอบธรรมศึกษา(งบจากวัด) ค้าปลีก  
3.37 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ สมรรถนะฯ 10,000 
3.38 โครงการคณิตคิดเร็ว สมรรถนะฯ 5,000 
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3.39 โครงการครอบครัวศีล 5 สมรรถนะฯ 5,000 
3.40 โครงการสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ ศูนย์คุณธรรม 20,000 

 โครงกำร เก่งดีมีควำมสุข จัดสรรให้ชมรม 176,800 
3.41 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน กิจกรรม 10,000 
3.42 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพโฟล์คซองคนพันธ์อาร์ กิจกรรม 
3.43 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพวงดนตร ี กิจกรรม 
3.44 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ซ่อมบ ารุง 5,000 
3.45 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เทคนิคพื้นฐาน 30,000 
3.46 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ก่อสร้าง 20,000 
3.47 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ คอมพิวเตอร ์ 5,000 
3.48 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ 5,000 
3.49 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ยานยนต์ 20,000 

3.50 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ไฟฟ้า 20,000 
3.51 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สมรรถนะฯ 3,000 
3.52 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ บัญช ี 2,000 
3.53 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โรงแรม 4,000 
3.54 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ค้าปลีก 3,000 
3.55 โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา ไฟฟ้า 2,000 
3.56 โครงการอาชีวบริการ ช่างยนต์ 1,500 
3.57 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ค้าปลีก 2,000 
3.58 โครงการอื่นๆ 5ส ช่างยนต์ 1,000 
3.59 โครงการแข่งขันกีฬา (โครงการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด) ไฟฟ้า 1,000 
3.60 โครงการประกวดร้องเพลง อิเล็กทรอนิกส์ 1,000 
3.61 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การบัญชี 500 
3.62 โครงการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์(โครงการส่งเสริม

กิจกรรมหน้าเสาธง) 
โรงแรม 500 

3.63 โครงการพัฒนาสถานท่ีส าคัญทางศาสนาฯ (เยาวชนจิต
อาสาพัฒนาวัดเพื่อชุมชน) 

คอมพิวเตอร ์ 1,500 

3.64 โครงการมารยาทไทย ก่อสร้าง 1,000 
3.65 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช อ.ดวงเดือน 500 
3.66 โครงการเขียนค าขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา ซ่อมบ ารุง 1,500 
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3.67 โครงการศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ค้าปลีก 1,500 
3.68 โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร ์ 1,000 
3.69 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางการบัญชี การบัญชี 3,000 
3.70 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือใช้ ช่างยนต์ 1,500 
3.71 โครงการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ 1,500 
3.72 โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน การโรงแรม 1,000 
3.73 โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาฯ ก่อสร้าง 1,000 
3.74 โครงการโครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการจัดจ าหน่าย การบัญชี 3,000 
3.75 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ซ่อมบ ารุง 500 
3.76 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ซ่อมบ ารุง 500 
3.77 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย คอมพิวเตอร ์ 1,000 
3.78 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศฯ ไฟฟ้า 1,000 
3.79 โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติกิจกรรมฯ (โครงการ

แลกเปล่ียนการเรียนการสอนระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย) 
คอมพิวเตอร ์ 3,000 

3.80 โครงการอบรมมัคคุเทศก์ การโรงแรม 2,600 
3.81 โครงการชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้างบริการ ก่อสร้าง  
3.82 โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง) ก่อสร้าง  
3.83 โครงการห้องเครื่องมือคุณธรรม ก่อสร้าง 1,000 
3.84 โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ

ผู้เรียน 
ศูนย์ข้อมูล 12700 
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โครงกำรที่เสนอเข้ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ล ำดั
บ 

งำน/โครงกำร/กิจกรร/งบรำยจ่ำย/
รำยกำร 

งำน/สำขำงำน
(งบประมำณที่

มี) 

  

 หมำย
เหตุ  

ท่ี  งบประมำณที่ขอใช้  

4 งบเงินเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
  

 เงินส ำรองฉุกเฉิน/ ส ำรอง
เพื่อสนับสนุนนโยบำย/ส ำรอง

ค่ำใช้จ่ำย    

  ครุภัณฑ์แผนก   436,170.0   

4.1 ตู้กระจกบานเลื่อน อิเล็กทรอนิกส์ 30,000 
  

4.2 
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับครุภัณฑ์ห้องเรียนหุ่นยนต์ 

ไฟฟ้า 45,000 
  

4.3 
เครื่องพันขดลวด แบบมือหมุน(20 
เครื่องๆละ 2,500) 

ไฟฟ้า 50,000 
  

4.4 
โครงการพัดลมระบายอากาศ (6 ตัวๆละ 
4,800) 

ซ่อมบ ารุง 28,800 
  

4.5 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อม
อินเวอร์เตอร์ 

เทคนิคพ้ืนฐาน 32,370 3 ตัว 

4.6 
โครงการเก้าอี้นวมส าหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์(30 ตัว ๆละ 1,000) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30,000  

4.7 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
ห้องปฏิบัติการคอมฯกับบัญช ี

บัญชี 90,000  

4.8 โครงการจัดซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร ์ บัญชี 20,000  

4.9 โครงการจัดซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร ์ ช่างยนต์ 20,000  

4.10 โครงการจัดซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร ์ การโรงแรม 20,000  

4.11 โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้เรียน  ธุรกิจค้าปลีก 40,000 20 ตัว 

4.12 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ A3  ก่อสร้าง 27,000 2 เครื่อง 

4.13 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ A4 ก่อสร้าง 3,000   

  ครุภัณฑ์งำน/ฝ่ำย  222,660   

4.14 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปร้ินเตอร์ บริหารงานท่ัวไป 6,500   

4.15 โครงการจัดซื้อเครื่องปร้ินเตอร์ Epson ประกันคุณภาพ 5,000   

4.16 โครงการจัดซื้อเครื่องเย็บเล่มเอกสาร  วิจัยฯ 3,360   

4.17 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+
เครื่องส ารองไฟฟ้า 

งานวางแผนฯ 30,000 
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4.18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+
เครื่องส ารองไฟฟ้า 

หลักสูตร 30,000 
  

4.19 โครงการจัดซื้อเครื่องปร้ินเตอร์ Epson วัดผล 5,000   

4.20 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง
ห้อง อวท. 

ส่ือการเรียนการ
สอน 

30,000 
  

4.21 โครงการจัดซื้อตู้กระจกบานเล่ือน 2 
ประตู 

ทวิ/ร่วมมือ 4,800 
  

4.22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้น
เตอร์เลเซอร์ 

พัสดุ 18,000 
  

4.23 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปร้ินเตอร์ โครงการพิเศษ/
แนะแนว 

5,000 
  

4.24 โครงการจัดซื้อเลนท์กล้อง wide และ
แบตเตอร์รี่ 

ประชาสัมพันธ์ 35,000 
  

4.25 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์
แบบหน้าโฟมเมกาสีขาว 

อาคารสถานท่ี 50,000 
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โครงกำรที่เสนอเข้ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ล ำดับ 

งำน/โครงกำร/กิจกรร/งบรำยจ่ำย/รำยกำร 

งำน/สำขำ
งำน

(งบประมำ
ณที่มี) 

 บกศ.   หมำยเหตุ  
ท่ี 

5 งบเงินรำยได้สถำนศึกษำ       
  โครงกำรตำมภำระงำน/ตำมนโยบำย  251,200  

5.1 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักศึกษาใหม่ ปวส. ทุกสาขาวิชา 27,200  จำกกำร
ลงทะเบียน  

5.2 โครงพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ทะเบียน 40,000  จำกกำร
ลงทะเบียน  

5.3 โครงการจัดท าบัตรนักเรียนนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563 

ทะเบียน 56,000 จำกกำร
ลงทะเบียน 

5.4 โครงการอบรมเทียบโอน หลักสูตร 28,000 จำกกำร
ลงทะเบียน 

5.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วางแผนฯ 100,000 
  

  
โครงกำรพัฒนำแผนก/งำน 

  
           
572,400    

5.6 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

30,000 
  

5.7 โครงการปรับปรงุระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

5,000 
  

5.8 โครงการกั้นห้องเพ่ือการศึกษา การโรงแรม 50,000   

5.9 โครงการกั้นห้องหุ่นยนต์ (อิเล็กทรอนิกส์) อิเล็ก 100,000   

5.10 โครงการจัดท าห้องเก็บอุปกรณ์และพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ซ่อมบ ารุง 100,000  

5.11 โครงการปรับปรงุห้องน้ า ก่อสร้าง 84,600  

5.12 โครงการปรับปรงุพ้ืนที่ปฏิบัติงานแผนกช่างยนต์ ยานยนต์ 70,000  

5.13 โครงการกั้นห้องเพ่ือการศึกษา ค้าปลีก 50,000  

5.14 โครงการจัดซื้อพัดลมเพดาน พร้อมติดต้ัง+กระดานไวท์
บอร์ด 

สมรรถนะ
แกนกลาง 

58,800  

5.15 โครงการจัดซื้อวัสดุกั้นห้องส านักงานพัสดุ พัสดุ 59,000  

5.16 โครงการระบบ RMS ศูนย์ข้อมูล 60,000  

5.17 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคฯ 
 

ความ
ร่วมมือ 

93,000  

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


37 

 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

  
โครงกำรพิเศษ งำน/สำขำ

งำน 
 450,000 

5.18 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา บุคลากร 300,000  

5.19 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมนิการ
ประกันคุณภาพภายนอก (รอบ4) 

ประกัน
คุณภาพ 

100,000  

5.20 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมนิการ
ประกันคุณภาพภายใน 

ประกัน
คุณภาพ 

50,000  

5.21 โครงการห้องเรียนเฉพาะทาง หลักสูตร 200,000  

 
โครงกำรที่เสนอเข้ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ล ำดับ 

งำน/โครงกำร/กิจกรร/งบรำยจ่ำย/รำยกำร 

งำน/สำขำ
งำน

(งบประมำ
ณที่มี) 

 งบอื่นๆ  

ท่ี 
 โครงกำร

ตำมนโยบำย  

6 งบอื่นๆ 1,757,200  

โครงกำรตำมนโยบำย สอศ.  1,757,200 

  โครงกำรตำมนโยบำย สอศ.     
6.1 1.โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด ปกครอง 21,000 
6.2 2.โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียน 
ส่งเสริมผลิตผลฯ 50,000 

  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการเป็น
ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 

ส่งเสริมผลิตผลฯ  

  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน ส่งเสริมผลิตผลฯ  

  โครงการศึกษาดูงานแผนธุรกิจนักเรียนนักศึกษา ส่งเสริมผลิตผลฯ  

6.3 3. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ด้านอาชีวศึกษาฯ 

ทวิภาคี 50,000 

6.4 4. โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษฯ 

แนะแนว 48,000 

6.5 5.โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาฯ(ทวิภาคี) ทวิภาคี 86,500 

  
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

ทวิภาคีฯ ใส่เงินทวิ 

  
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ทวิภาคีฯ  
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โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

ทวิภาคีฯ  

  
โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ทวิภาคีฯ  

  

โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (การ
เขียนแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ) ประจ าปี
การศึกษา 2562 

ทวิภาคีฯ  

  
โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
จากสถานประกอบการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

ทวิภาคีฯ  

6.6 6. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา 

ทวิภาคี 105,500 

  โครงการส่งครูเข้าพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ทวิภาคี  

6.7  7.โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ (Fix it 
Center)  

โครงการพิเศษ 876,000 

  โครการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โครงการพิเศษ งบประมาณ สอศ. 

  โครการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โครงการพิเศษ งบประมาณ สอศ. 

  โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมขนส่งทางบก โครงการพิเศษ งบประมาณ สอศ. 

  
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน Fix it center 

โครงการพิเศษ งบประมาณ สอศ. 

  โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะส้ัน 180 อาชีพ โครงการพิเศษ งบประมาณ สอศ. 

  โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการพิเศษ งบประมาณ สอศ. 

6.8  8.โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  ปกครอง 23,000 
  โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาการออก

กลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ครูท่ีปรึกษา  

  โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียนนักศึกษา เพื่อลดปัญหาการ
ออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2563 

ครูท่ีปรึกษา  

6.9 9.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา บุคลากร 189,600 
6.10 10. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนฯ หลักสูตร 50,000 
6.11 11.โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน

นานาชาติ 
ความร่วมมือ 40,000 

6.12 12. โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ (สมรรถนะ) 100,000 

6.13 13.โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน บุคลากร 117,600 
 

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


 
 

         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดวิธีการเขียนโครงการ 

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


 
 

         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

โครงการที่ 1.1 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ จัดท าป้ายและธงสัญญาลักษณ์ 
ผู้ประสานงาน นายสุนทร  สีบูจันดี 
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานท่ี โทรศัพท์ 086-809-9919 
โทรสาร   036-344-088      E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล 

 ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ีข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ
ด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี ข้อท่ี 4  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่นมีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 

 งานประกันคุณภาพ ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี  5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธ์กิจท่ี ข้อท่ี  2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยงานอาคารสถานท่ี ได้ส ารวจและเล็งเห็นความส าคัญ การจัดพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิค

มวกเหล็ก เพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน และเข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระ
เกียรติคุณไปยังนานาประเทศด้วย เนื่องจากมีธงตาสัญญาลักษณ์ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมดังนั้น งานอาคาร
สถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงได้จัดท าโครงการจัดท าป้ายและธงสัญญาลักษณ์นี้ขึ้นมาเพื่อให้มีธงเพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป  

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3.2 เพื่อมีธงเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 จัดซื้อธงตราสัญญาลักษณ์  จ านวน.......... 
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5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 เพื่อมีธงเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่าง 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1.  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ธงตราสัญญาลักษณ์  จ านวน..........  
6.2. เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 มีธงตราสัญญาลักษณ์เพียงพอต่อการจัดงานกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ 
 

๗. พื้นที่ด าเนนิการ - บริเวณอาคารโดมเอนกประสงค์ และห้องประชุมของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
8.2  เพื่อนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

 

 9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 

 

ธงตราสัญญาลักษณ์  จ านวน.......... - 

เชิงคุณภาพ มีธงตราสัญญาลักษณ์เพียงพอต่อการจัดงานกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ - 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 - 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
ค่าวัสดุท้ังหมดรวมทั้งส้ิน   10,000.- บาท                  

10,000.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.  สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ธงตราสัญญา
ลักษณ์  
จ านวน.......... 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 
66  หมู่ 9 ต าบล
มิตรภาพ      
อ าเภอมวกเหล็ก              
จังหวัดสระบุรี  
18180 

10,000.-     
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         
         
         

      รวมเงิน 10,000.-     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000.-     
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โครงการที่ 1.2 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
ผู้ประสานงาน นายสุนทร  สีบูจันดี 
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานท่ี   โทรศัพท์ 086-809-9919 
โทรสาร   036-344-088       E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อท่ีข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ
ด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  ข้อท่ี 4  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล     
 ติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่นมีเอกภาพใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน 

 งานประกันคุณภาพ  
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี  5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 พันธกิจท่ี ข้อท่ี  2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้างและคุรุภัณฑ์ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็น

ระยะเวลา  21  ปี มีการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามความต้องการท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนการสอน
ระบบปกติ ระบบปกติทวิภาคี ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และหลักสูตรระยะส้ัน น โดยในปัจจุบันพื้นท่ี
โดยรอบของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ด าเนินการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพื่อ สร้าง
ความพึ่งพอใจให้กับผู้เรียนและบุคคลภายนอก ดังนั้น งานอาคารและสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงได้จัดท า
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กให้มีระเบียบและความสวยงามเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของสถานศึกษาต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ การใช้อาคารสถานท่ีตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพสถานศึกษา 
3.2 การใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการมีระเบียบ ความสะอาด ความปลอดภัย 

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดท าโครงการปรับปรุงภูมมิทัศน์ 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 ได้จัดท าหลังคาทางเดินท่ีบริเวณทางเดินเท้า 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
    6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
    6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ภูมิทัศน์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ บริเวณภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษาบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเท้า 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 

 

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก - 

 

เชิงคุณภาพ ภูมิทัศน์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

- 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน  2563 - 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
ค่าวัสดุท้ังหมดรวมทั้งส้ิน   287,820.- บาท                  

287,820.- 
 

 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน..
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

12. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 
66  หมู่ 9 
ต าบลมิตรภาพ      
อ าเภอ
มวกเหล็ก              
จังหวัดสระบุรี  
18180 

287,820.-     
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         
         
         

      รวมเงิน 287,820.-     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 287,820.-     
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โครงการที่ 1.3 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………......……………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 
ผู้ประสานงาน นายสุนทร  สีบูจันดี 
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานท่ี   โทรศัพท์ 086-809-9919 
โทรสาร   036-344-088       E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ีข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ
ด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  ข้อท่ี 4  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่นมีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 

 งานประกันคุณภาพ  
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี  5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 พันธกิจท่ี ข้อท่ี  2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้างและคุรุภัณฑ์ 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

ด้วยงานอาคารสถานท่ี ได้ด าเนินการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวในการท าความสะอาดภายใน
วิทยาลัย พบว่าวัสดุอุปกรณ์การท าความสะอาดของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กยังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้น 
งานอาคารสถานท่ี จึงเล็งเห็นว่าวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กควรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวในการท าความ
สะอาดให้เพียงพอต่อการใช้งาน และตรงกับงานท่ีจะใช้ในแต่ละงานงานละครั้ง 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว  
3.2  เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดและมีเพียงพอต่อการใช้งาน 
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4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
    4.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
    5.1 มีวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวเพียงพอต่อการใช้งานและช่วยให้การท างานรวดเร็วปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
    6.1. เชิงปริมาณ 
    - ห้องน้ าในอาคารและห้องพักครูในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก     จ านวน   20  ห้อง 
        รวมทั้งส้ิน  20  ห้อง 
    6.2.  เชิงคุณภาพ 
     - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวท่ีใช้การดูแลและบ ารุงรักษาสถานท่ีต่าง ๆ ในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ บริเวณภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 มีวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวเพียงพอต่อการใช้งานและช่วยให้การท างานรวดเร็วปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 

 

ห้องน้ าในอาคารและห้องพักครูในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   20 ห้อง 

 

เชิงคุณภาพ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวที่ใช้การดูแลและบ ารุงรักษา
สถานท่ีต่าง ๆ ในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

- 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน  2563 - 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
ค่าวัสดุท้ังหมดรวมทั้งส้ิน   40,000.- บาท                  

40,000.- 
 

 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...  
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10.  สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นทีด่ าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ห้องน้ าใน
อาคารและ
ห้องพักครูใน
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 
66  หมู่ 9 
ต าบลมิตรภาพ      
อ าเภอ
มวกเหล็ก              
จังหวัดสระบุรี  
18180 

40,000.-     
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         
         
         

      รวมเงิน 40,000.-     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 40,000.-     
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โครงการที่ 1.4 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………......……………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานท่ัวไป 
ผู้ประสานงาน นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน 
ต าแหน่ง พนักงานราชการครู                        โทรศัพท์ 087 – 8593 - 535 
โทรสาร   036-344088                           E-mail lawa_la_@hotmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพใช้

เทคโนโลยีสนับสนุน   
 งานประกันคุณภาพ  

ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 ด้วยงานบริหารงานท่ัวไป  ฝ่ายทรัพยากร  มีความประสงค์ด าเนินการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการเอกสารต่างๆ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามก าหนด 

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
     4.1 บุคลากรภายในวิทยาลัยฯใช้ถ่ายเอกสาร เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน  1  เครื่อง    
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
    5.1. การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

5.2 การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามก าหนด 
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6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง โดยมีบุคลากรภายในวิทยาลัยฯใช้ถ่ายเอกสาร จ านวน       
75 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นและทันต่อเวลาและส่งตามก าหนด 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  ห้องงานบริหารงานท่ัวไป วทิยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.๑ ห้องงานบริหารงานท่ัวไป ในงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และทันต่อเวลาส่งตาม
ก าหนด 
 8.2 งานงานบริหารงานท่ัวไป มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานมากยิ่งขึ้น 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา         

จ านวน 
 75 คน 

เชิงคุณภาพ - การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามก าหนด 
- การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม ๒๕๖2 – 30กันยายน ๒๕63 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

  

เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานท่ัวไป 
   (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
  

 
รวมทั้งส้ิน 

40,000 บ.  

 
 
 

40,000 บ. 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.  สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล   

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     การปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารเกิด
ประสิทธิภาพ

และความ
สะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 

ณ  
งานบริหารงาน

ท่ัวไป
วิทยาลัยเทคนิค

มวกเหล็ก 

40,000     
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         
         
         

      รวมเงิน 40,000     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 40,000     
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โครงการที่ 1.5 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………......……………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
ผู้ประสานงาน นายอนุสรณ์   หาญอาษา 
ต าแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ                          โทรศัพท์ 081-905-6179 
โทรสาร   -                              E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

     กระทรวงศึกษาธิการ - 
     ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - 

         งานประกันคุณภาพ - 
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานท่ี2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2.6 การบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์ 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 ด้วยงานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะของทาง
ราชการ ซึ่งรถยนต์นี่มีความจ าเป็นในการใช้ด าเนินงานเป็นยานพาหนะส าหรับเดินทาง ไปราชการ งานพัสดุจึงได้
เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญในเรื่องของการซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ  ให้มีความพร้อมส าหรับการใช้
ในทางราชการอยู่เสมอ  ดังนั้น เพื่อความมีประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานต่างๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ในเรื่องของการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ  รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ 
ของยานพาหนะท่ีใช้ในราชการให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รถยนต์ราชการของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
ประกอบไปด้วย  รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ท่ีนั่ง จ านวน 1 คัน   รถบรรทุก ดับเบิ้ลแคบ จ านวน 2 คัน และ 
รถบรรทุก หกล้อ จ านวน 1 คัน 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อการส ารวจและตรวจสอบความช ารุด บกพร่องของยานพาหนะ ซึ่งจะน าไปสู่การซ่อมแซมและการ

บ ารุงรักษาให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเดินทางไปราชการของทางวิทยาลัยต่อไป 
3.2. เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการบ ารุงรักษารถยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะของทางราชการเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output) 
    - รถยนต์วิทยาลัยมีใช้งานได้ปกติ  จ านวน 4 คัน 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 
    - รถยนต์วิทยาลัยใช้งานราชการได้อย่างปลอดภัย 
6. กลุ่มเป้าหมาย  

6.2 เชิงปริมาณ 
 - ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  จ านวน  1,000 คน 
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6.2. เชิงคุณภาพ 
      - รถยนต์ราชการของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาและใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 รถยนต์ได้รับการซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเดินทางไปราชการ

ของทางวิทยาลัย 
8.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการบ ารุงรักษารถยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะของทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ  
รถยนต์ได้รับการซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา 

 

4 คัน 

เชิงคุณภาพ รถยนต์ราชการของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน  2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเครื่อง 
เปล่ียนกรองโซล่า,กรองอากาศ,เปล่ียนกรองน้ ามัน 
เปล่ียนยางรถยนต์ตามอายุการใช้งาน 
ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ และเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
                         รวมทั้งส้ิน 

 

 
 
 
 

100,000 

 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ       100,000     
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ           
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ           
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ           
           
           

      รวมเงิน 100,000     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 100,000      
100,000 
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โครงการที่ 1.6 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………......……………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 
ผู้ประสานงาน นายศักดา  ข าเขียว 
ต าแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          โทรศัพท์ 095-248-1597 
โทรสาร  -        E-mail sakda7812@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 3 เรียนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล    
 มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่นมีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
 งานประกันคุณภาพ  

ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 พันธกิจท่ี ข้อท่ี  2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 75 เครื่องท่ีใช้ในการการเรียน การสอนและเป็น

เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีจ านวน 40 เครื่อง ซึ่งเป็นปัญหาต่อการเรียน การสอนของครูทุก
ครั้งเนื่องจากจะต้องมีผู้เชียวชาญค่อยซ่อมทุกครั้งท่ีมีการใช้งาน เนื่ องจากปัญหาจากตัวอุปกรณ์ท่ีใช้งานเป็น
ระยะเวลายาวนานส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ซึ่งส่งผลต่อการเรียน ของนักเรียน 
นักศึกษาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 
  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงขออนุญาตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซ่อม
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และเครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพต่อการใช้งาน 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อขอความสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ดังกล่าว 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณค์อมพิวเตอร ์
3.2. เพื่อปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานในระยะเวลายาวนาน 
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3.3. เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านการเรียนคอมพิวเตอร์หน่วยเรียนท่ีมีการฝึกปฏิบัติ 
3.4. เพื่อแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 210 เครื่อง 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1. นักเรียน นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการฝึกปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 
5.2. เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 30 เครื่อง 
5.3. นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
5.4. นักเรียน นักศึกษามีพร้อมก่อนเข้าสถานประกอบการ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1. เชิงปริมาณ 
๖.๑.๑ ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  20   เครื่อง 
6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานในด้านการเรียน การสอนได้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
8.3 นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  20 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานในด้านการเรียน การสอนได้มี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 22 ตุลาคม – 15 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 

รวมทั้งส้ิน 

 
30,000 บาท 

 
30,000 บาท 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.  สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  
 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

       แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ /    เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 20 เครื่อง 

สาขาวิชาคอม 
พิวเตอร์ธุรกิจ 

30,000     
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ /        
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  /       

4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ  /       
         
         

      รวมเงิน 30,000     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000     
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โครงการที่ 2.1 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้ประสานงาน นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน 
ต าแหน่ง พนักงานราชการครู                        โทรศัพท์ 087 – 8593 - 535 
โทรสาร   036-344088                           E-mail   lawa_la_@hotmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพใช้

เทคโนโลยีสนับสนุน”    
 งานประกันคุณภาพ  

ด้านท่ี 3 ด้านครูผู้สอนปละผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อท่ี 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 15 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียน

การสอน 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา จ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมสถานศึกษาเป็นประจ าทุกภาคเรียน 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู 
และอื่น ๆ เข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาถือเป็นการประชุมท่ีส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารได้มีบทบาทหน้าท่ีร่วมกับวิทยาลัย ในการจัด

การศึกษา 
3.2 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับคณะกรรมการ 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
    4.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ได้รู้เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษา 
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5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 
    5.1. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ได้รู้เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษา 
    5.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  มีความเข้าใจเกี่ยวกับผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  จ านวน 30 คน 
6.2. เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ได้รู้เกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษา 
    6.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารได้มีบทบาทหน้าท่ีร่วมกับโรงเรียนใน 

การจัดการศึกษา 
8.2 เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/9. ตัวชี้วัด... 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก   

จ านวน 
 30 คน 

เชิงคุณภาพ -  คณะกร รมก ารบริ ห า รสถ าน ศึกษา  และ คณะกรรมกา ร
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ได้รู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
- คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัย
เทคนิคมวกเหล็ก  มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม ๒๕๖2 – 30 กันยายน ๒๕63 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

  

  เชงิค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 

 
รวมทั้งส้ิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000.- 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     การปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารเกิด
ประสิทธิภาพ

และความ
สะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 

ณ  
งานบริหารงาน

ท่ัวไป
วิทยาลัยเทคนิค

มวกเหล็ก 

 6,000    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         
         
         

      รวมเงิน  6,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  6,000    
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โครงการที่ 2.2 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ ประเมินคุุณภาพการสอนของครูผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน นายนปคณ   ฉิมช้าง 
ต าแหน่ง หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ โทรศัพท์ 036-344673 
โทรสาร   036-344088    E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

 กระทรวงศึกษาธิการ  
ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ ด้าน เรียนรู้

จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

 งานประกันคุณภาพ  
ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ตามท่ี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้มอบหมายให้งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงาน

และความร่วมมือ จัดท าแบบประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอนทุกรายวิชา เพื่อน าผลจากการประเมินมาพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้ดียิ่งขึ้น งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผู้สอนต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อประเมินคุณภาพของการสอนของครูผู้สอน 
3.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
3.3 เพื่อน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน 

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
- ครู จ านวน 41 คน 
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5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
- ครูผู้สอนน าผลจาการประเมินท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1  ครูจ านวน   41  คน 

    6.2 เชิงคุณภาพ 
          ครูผู้สอนน าผลจาการประเมินท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 

๗. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
    8.2 น าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 

 
 

ผู้อบรม  จ านวน  41 คน  41 คน 

เชิงคุณภาพ ครู ส า ม าร ถแ ก้ ไ ข ปัญ ห าก าร จั ดก าร เ รี ย นก า รสอน โ ดย ใ ช้
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย - - 

 
 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน..
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

12. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

   ด าเนินการใน 
      ไตรมาส 
        () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ครูผู้สอนน าผล
จาการประเมิน
ท่ีได้มาปรับปรุง
และพัฒนาใน
การจัดการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

     
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          

      รวมเงิน      
งบประมาณรวมทั้งโครงการ      
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โครงการที่ 2.3 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………......……………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาบุคลากร “การท าวิจัยในช้ันเรียน” 
ผู้ประสานงาน นายนปคณ   ฉิมช้าง 
ต าแหน่ง หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  โทรศัพท์ 036-344673 
โทรสาร   036-344-088         E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

 กระทรวงศึกษาธิการ  
ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ ด้าน เรียนรู้

จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

 งานประกันคุณภาพ  
ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ             

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

มาตรฐานการศึกษา ครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รู้จักน าวิธีการสอนและเทคนิคการสอนมาจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน รวมท้ังจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ ดังนั้นครูต้องเป็นผู้มีความสามารถใช้การวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริง และครูสามารถน า
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑ เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูผู้สอนทุกท่านจัดท าวิจัยในช้ันเรียนให้เป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน 
3.๒ เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
3.๓ เพื่อพัฒนาครูในการน าวิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
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4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
    - ผู้อบรม จ านวน 41 คน 
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
    - ครูสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
    6.1. เชิงปริมาณ 
           - ผู้อบรม   จ านวน  41  คน 
    6.2.  เชิงคุณภาพ 
           - ครูสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 ครูผู้สอนทุกท่านจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน 

8.2 ครูผู้สอนทุกท่านพัฒนา แก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 
8.3 ครูผู้สอนทุกท่านพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
 

 

ผู้อบรม  จ านวน  41 คน  41 คน 

เชิงคุณภาพ ครู ส า ม าร ถแ ก้ ไ ข ปัญ ห าก าร จั ดก าร เ รี ย นก า รสอน โ ดย ใ ช้
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารว่าง (50 คน x 25 บาท x 1 มื้อ)   
2. ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   
3. ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล (ขนาด 3 เมตร x 1 เมตร)  
ค่าวัสดุ 
1. กระดาษ A4 (5 รีม x 110 บาท)    
2. กระดาษ A4 สี (2 รีม x 180 บาท)    
3. ดินสอ (2 กล่อง x 20 บาท)     
  

   รวมทั้งสิ้น   

 
1,250 บาท
2,500 บาท
300 บาท 

 
550 บาท
360 บาท
40 บาท 

 
5,000 บาท 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

   ด าเนินการใน 
      ไตรมาส 
        () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ครูสามารถ
แก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
กระบวนการวิจั
ยในช้ันเรียนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 5,000    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         

      รวมเงิน  5,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ  5,000    

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการที่ 2.4 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………......……………………………… 
 

1. ช่ือโครงการ จัดนิทรรศการงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจ าปี 2563 
ผู้ประสานงาน นางศิริณภา  กุลสุวรรณ 
ต าแหน่ง หัวหน้าแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   โทรศัพท์ 036-344673 
โทรสาร   036-344088                             E-mail sirinapa3022@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม    
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ   

 งานประกันคุณภาพ  
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที ่2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ด้านทักษะ

และการประยุกต์ใช้ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 เพื่อในงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจ าปี 2562 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ พ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดงาน ณ อ.ส.ค. บริเวณเชิงเขา ติ ด ท า ง แ ย ก เ ข้ า
นิคมสร้างตนเองเล้ียงโคนม อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี งานแนะแนวอาชีพและการ จั ด ห า ง า น  จึ ง ไ ด้ จั ด ท า
โครงการจัดนิทรรศการ เพื่อจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ และส่ิงประดิษฐ์ของวิทยาลัยตลอดจน
การให้บริการแก่ประชาชนผู้สนใจ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเทศกาลโคนมแห่งชาติ และจัดแสดงส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
3.2 เพื่อแนะแนวการศึกษาในสายอาชีพและให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
    - คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ ท่ีเข้าร่วม  โครงการไม่น้อยกว่า 200 คน 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
    - คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการได้รับ
การบริการจากวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.3  เชิงปริมาณ 

6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ ท่ีเข้าร่วม จ านวน 200 คน   
    6.2 เชิงคุณภาพ 
          6.2.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน และผู้มาใช้
บริการได้รับการบริการจากวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง 

 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 เพื่อจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ และส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
      8.2 เพื่อแนะแนวการศึกษาในสายอาชีพและให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจส านักงานมากยิ่งขึ้น 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ ท่ี

เข้าร่วม 
200 คน 

เชิงคุณภาพ - คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์
จริงในการปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการได้รับการบริการจากวิทยาลัย
เป็นอย่างดียิ่ง 
 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  2563 
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ                     
ค่าใช้สอย                    
 

8,000.- 
 
 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล   

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เชน่ ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

งบด าเนินงาน 
 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่นๆ 
งบเงิน
อุดหนุน 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ  √   คณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  
เ จ้ าหน้ า ท่ี  นั ก เรี ยน 
นักศึกษา และผู้มาใช้
บริการ ท่ีเข้าร่วม 200 
คน 

ณ องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

   8,000.- 
 2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ   √      

3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ   √      
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    √     
        
        

      รวมเงิน    
8,000.- 

 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    
8,000.- 

 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการที่ 2.5 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………......……………………………… 
 

1. ช่ือโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้ประสานงาน นายจ ารูญ  ก้านล าใย 
ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  โทรศัพท์ 0-3634-4673 
โทรสาร   -                                  E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 งานประกันคุณภาพ  

ด้านท่ี   2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่ิงท่ีเป็นหัวใจส าคัญ คือ การเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญและบุคคลท่ีสามารถ
ท าให้การศึกษาเกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดคือ ครูผู้สอนเพราะครูผู้สอนเป็นตัว ก าหนดประสิทธิภาพ
ของนักเรียน สถานศึกษาคือการด าเนินการให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้สามารถสร้างเสริม
นักเรียนให้มี พัฒนาการทุกด้าน ครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในด้านจัดกระบวนการ
เรียนรู้และมี ความรู้ทางวิชาการท่ีทันต่อเหตุการณ์การส่งเสริมเทคนิค  การจัดการเรียนการสอนและการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้  

ดังนั้น การอบรมการจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ี ถือว่า เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญควบคู่กับการเรียนรู้ท่ีมุ่งส่งเสริมให้
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพอย่าง จริงจัง การจัดท าแผนการเรียนรู้ ท าให้ครูผู้สอนทราบล่วงหน้าว่าจะ
สอนอะไร เพื่อจุดประสงค์ใด สอนอย่างไร ใช้ส่ือ อะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด   เป็นการเตรียมตัวให้พร้อม
ก่อนสอน การท่ีครูผู้สอนได้วางแผนการสอนอย่าง ถูกต้องตามหลักการย่อมช่วยให้เกิดความมั่นใจในการสอน ท าให้
สอนได้ครอบคลุมเนื้อหา สอนอย่างมีแนวทางและมี เป้าหมาย และเป็นการสอนท่ีให้คุณค่าแก่ผู้เรียน ดังนั้น ครูผู้สอน
จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ขั้นตอนการจัดท าและหลักการวาง
แผนการสอน ตลอดจนลักษณะของแผนการสอนท่ีดี เพื่อ ส่งผลให้การเรียนการสอนด าเนินตรงตามจุดประสงค์
รายวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู เกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้  
      3.2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

3.4  เพื่อพัฒนาทักษะ การจัดท าแผนการเรียนรู้ แก่ครูผู้สอน 
3.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ถูกต้อง และน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output) 
    - เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู เกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 
    - เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู เกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
    6.1 เชิงปริมาณ 
          - ครู ทุกคน ได้เข้ารับการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

6.2. เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู เกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
      6.2.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      6.2.3 เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู เกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
8.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
8.3 เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิง

ปริมาณ 
ครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน 50 คน   

เชิง
คุณภาพ 

ครู อาจารย์ ได้รับการพัฒนาด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน  

เชิงเวลา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)   
ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย 

 
10,000   

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน..
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  
 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เชน่ 

ใคร จ านวนคร้ัง 

เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 

ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

งบด าเนินงาน 

         งบด าเนินงาน 

งบ 

รายจ่ายอื่นๆ 

งบเงิน
อุดหนุน 

บ ารุง
การศึกษา 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ครู ทุกท่าน เข้า
ร่วมการอบรม
เขียนแผน 

ณ วิทยาลัย 

เทคนิคมวกเหล็ก 

  10,000  

2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ        

3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ        

4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ        

        

      รวมเงิน   10,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   10,000  
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โครงการที่ 2.6 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………......……………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ นิเทศการสอน 
ผู้ประสานงาน นายจ ารูญ  ก้านล าใย 
ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน            โทรศัพท์ 0-3634-4673 
โทรสาร  ๐๓๖-๓๔๔๐๘๘         E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 งานประกันคุณภาพ  

ด้านท่ี   2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 หมวด 4 แนว

ทางการจัดการศึกษา มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการ
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน การด าเนินงานให้เป็นไปตามนัยส าคัญ
ดังกล่าว บุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญยิ่งคือ ครูผู้สอน ซึ่งจะเป็นผู้คิดค้น พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็นดังกล่าวและมองเห็นว่า ถ้า
ครูผู้สอนสามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
งานอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้การพัฒนาการเรียนการสอนปรากฏผลเป็นท่ีน่าพอใจแต่ในปัจจุบันสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังมีข้อจ ากัดในการด าเนินการดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาซึ่งมีหน้าท่ีก ากับ ดูแล การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัย จึงสนับสนุน ส่งเสริม
และมุ่งเน้นให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือครู ให้สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งผลต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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3.1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถน าไปปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

3.2. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และน ามาพัฒนางานการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3. นักเรียนมีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
 

4. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
    - ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน ท าให้การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
    5.1 คณะครู ทุกสาขางาน ได้รับการนิเทศการสอน  
    5.2 บุคลากรครูมีการพัฒนาในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1. เชิงปริมาณ 
๖.๑.๑ คณะครู ทุกสาขางาน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   
6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1 บุคลากรครูมีการพัฒนาในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ครูผู้สอนท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สามารถคิดค้นและ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง 
8.2 ครูผู้สอนสามารถให้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน พัฒนางานในหน้าท่ีคืองานสอน 

รวบรวมจัดท าเป็นผลงานทางวิชาการใช้ขอก าหนดต าแหน่งของตัวเองให้สูงขึ้นได้ 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิง

ปริมาณ 
คณะครู ทุกสาขางาน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ได้รับการนิเทศ  

เชิง
คุณภาพ 

บุคลากรครูมีการพัฒนาในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

เชิงเวลา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)   
ค่าวัสดุ  20,000 บาท 

 
   
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

 ภาพถ่าย 
 แบบสังเกต 
 แบบสัมภาษณ์ 
 แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เชน่ 

ใคร จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

งบด าเนินงาน 
         งบด าเนินงาน 

งบ 
รายจ่ายอื่นๆ 

งบเงิน
อุดหนุน 

บ ารุง
การศึกษา 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     คณะครู ทุกสาขา
งาน 

ณ วิทยาลัย 
เทคนิคมวกเหล็ก 

  20,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ        
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ        
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ        
        
          

      รวมเงิน   20,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   20,000  
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โครงการที่ 2.7 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………......……………………………… 
 

1. ช่ือโครงการ จัดท าแบบทดสอบ สอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน นายนิธินัทธ์ น าพา 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล         โทรศัพท์  081 – 548 - 8692 
โทรสาร   036- 344-888          E-mail – 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
 งานประกันคุณภาพ  
 ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา         
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. ๒๕๔๒ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔7

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าแบบทดสอบ สอบปลายภาค เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของครูแต่ละรายวิชา ซึ่ง
เป็นกรอบแนวทางในการก ากับดูแล  ตรวจสอบการประเมินผล การเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทางงานวัดผลและ
ประเมินผลจึงได้จัดท าโครงการสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕62 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อจัดท าแบบทดสอบประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ท้ังแบบปรนัยและอัตนัย  
3.2. เพื่อใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถ ในการประเมินผลการเรียน  

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
    - เอกสารการท าการทดสอบ 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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- นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร 
6. กลุ่มเป้าหมาย  

6.1 เชิงปริมาณ 
๖.๑.๑ นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1  จ านวน 335    คน 
6.1.2 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2  จ านวน 235    คน 
๖.๑.3 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3   จ านวน 227    คน 
๖.๑.4 นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1  จ านวน 146    คน 

          รวมทั้งส้ิน    943   คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

- นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาและทุกระดับช้ันปี ได้รับการประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
นักศึกษา 

 

๗. สถานที่/พืน้ที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล   
8.1. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร 

  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1  จ านวน 335    คน 
นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.2  จ านวน 235    คน 
นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3  จ านวน 227    คน 
นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.1 จ านวน 146    คน 

 
จ านวน  

943 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาและทุกระดับช้ันปี ได้รับการ
ประเมินผลการเรียน 
 
 

 

เชิงเวลา ในระหว่างสัปดาห์ท่ี 16 - 18   

เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 15,000 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

     ภาพถ่าย 
       แบบสังเกต 
       แบบสัมภาษณ์ 
       แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้
สถานศึก

ษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4  

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     นักเรียน นักศึกษา
ได้ 

เข้ารับการทดสอบ 
ความรู้ 

ความสามารถ 
ในรายวิชาตาม

หลักสูตร 

ณ วิทยาลัย
เทค 

นิคมวกเหล็ก 

 15,000    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
4. สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

        

         
         

      รวมเงิน  15,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 
 
 

15,000 
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โครงการที่ 2.8 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 
1. ชื่อโครงการ คลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕62 
ผู้ประสานงาน นายนิธินัทธ์ น าพา 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล           โทรศัพท์  081 – 548 - 8692 
โทรสาร   036- 344-888         E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
          ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา            

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นการสอบวัด

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้น  การ
พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของ
ครูแต่ละรายวิชา ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการก ากับดูแล  ตรวจสอบการประเมินผล การเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
ทางงานวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดท าโครงการคลังสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕62 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อทดสอบความรู้  ความสามารถ  และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
3.2. เพื่อเช่ือมโยงสู่โลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 เอกสารในการติวสอบ 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้  
6. กลุ่มเป้าหมาย  

6.1  เชิงปริมาณ 
๖.๑.1 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3   จ านวน 227    คน 
๖.๑.2 นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.2  จ านวน 122    คน 

          รวมทั้งส้ิน    349   คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับช้ันปวช.๓ และ ปวส.๒ ได้รับการประเมินผลการเรียน
ของนักเรียน นักศึกษา 

 

๗. สถานที่/พืน้ที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล   
8.2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้  
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3   จ านวน 227    คน 
นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.2  จ านวน 122    คน 
 

 

จ านวน  
349 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับช้ันปวช.๓ และ ปวส.๒ ได้รับ
การประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
 

 

เชิงเวลา ในวันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563  

เชิงค่าใช้จ่าย งบด าเนินงาน 10,000 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน... 
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สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

     ภาพถ่าย 
       แบบสังเกต 
       แบบสัมภาษณ์ 
       แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้
สถานศึก

ษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4  

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     นักเรียน นักศึกษา
ได้ 

เข้ารับการทดสอบ 
ความรู้  

 

ณ วิทยาลัย
เทค 

นิคมวกเหล็ก 

     
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ     10,000     
4. สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

         

          
          

      รวมเงิน 10,000     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 
 

10,000 
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โครงการที่ 2.9 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕62 
ผู้ประสานงาน นายนิธินัทธ์ น าพา 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล          โทรศัพท์  081 – 548 - 8692 
โทรสาร   036- 344-888         E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา            

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นการสอบวัด

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้น  การ
พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของ
ครูแต่ละรายวิชา ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการก ากับดูแล  ตรวจสอบการประเมินผล การเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
ทางงานวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดท าโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
๒๕62 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อทดสอบความรู้  ความสามารถ  และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
3.2. เพื่อเช่ือมโยงสู่โลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 เอกสารในการติวสอบ 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้  
6. กลุ่มเป้าหมาย  

6.1 เชิงปริมาณ 
๖.๑.๒ นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3   จ านวน 227    คน 
๖.๑.3 นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.2  จ านวน 122    คน 

          รวมทั้งส้ิน    349   คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับช้ันปวช.๓ และ ปวส.๒ ได้รับการประเมินผลการเรียน
ของนักเรียน นักศึกษา 

 

7. สถานที่/พืน้ที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล   
8.2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้  
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3   จ านวน 227    คน 
นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.2  จ านวน 122    คน 
 

 

จ านวน  
349 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับช้ันปวช.๓ และ ปวส.๒ ได้รับ
การประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
 

 

เชิงเวลา ในวันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563  

เชิงค่าใช้จ่าย - - 

 
 
 
 

 /๑๐.สรุปข้ันตอน...  
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         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

     ภาพถ่าย 
       แบบสังเกต 
       แบบสัมภาษณ์ 
       แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้
สถานศึก

ษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4  

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     นักเรียน นักศึกษา
ได้ 

เข้ารับการทดสอบ 
ความรู้  

 

ณ วิทยาลัย
เทค 

นิคมวกเหล็ก 

     
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

         

      รวมเงิน      

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 
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โครงการที่ 2.10 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจ าปีการศึกษา 
2562 
ผู้ประสานงาน นายนิธินัทธ์ น าพา 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล          โทรศัพท์  081 – 548 - 8692 
โทรสาร   036- 344-888         E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา            

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ . ๒๕๔7

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-Net)  เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการการสอนของครูแต่ละรายวิชา ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการก ากับดูแล  ตรวจสอบการประเมินผล การเรียน
ของนักเรียน นักศึกษา ทางงานวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
3.2 เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
3.3 เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
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3.5 เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.5 เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 เอกสารการท าการทดสอบ 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้  

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ 

๖.๑.๒ นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3   จ านวน 227    คน 
๖.๑.3 นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.2  จ านวน 122    คน 

          รวมทั้งส้ิน    349   คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 ได้รับการทดสอบทางการศึกษา (V-Net) 
 

๗. สถานที่/พืน้ที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
8.๒. น าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน ของสถานศึกษา 
8.3. น าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชาติ 
8.4. น าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3   จ านวน 227    คน
นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.2  จ านวน 122    คน 

จ านวน 
349 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 ได้รับการทดสอบ
ทางการศึกษา (V-Net) 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 13 – 17 มกราคม 2563   

เชิงค่าใช้จ่าย - - 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

     ภาพถ่าย 
       แบบสังเกต 
       แบบสัมภาษณ์ 
       แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     นักเรียน 
นักศึกษาได้เข้ารับ

การทดสอบ
ความรู้  

 

ณ วิทยาลัย
เทค 

นิคมวกเหล็ก 

     
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ       -   
4. สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

         

          
          

      รวมเงิน   -   

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   -   

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการที่ 2.11 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน นายนิธินัทธ์ น าพา 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล       โทรศัพท์  081 – 548 - 8692 
โทรสาร   036- 344-888               E-mail - 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
           ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา            

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔7

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  เป็นการ
สอบวัดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน             
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
การสอนของครูแต่ละรายวิชา ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการก ากับดูแล  ตรวจสอบการประเมินผล การเรียนของ
นักเรียน นักศึกษา ทางงานวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา        
(V-Net)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556   
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
3.2  เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
3.3  เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
3.4 เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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3.5 เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 

4.1 เอกสารแบบทดสอบ 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้  

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๒ นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3   จ านวน 227    คน 
๖.๑.3 นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.2  จ านวน 122    คน 

          รวมทั้งส้ิน    349   คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ได้รับทางทดสอบทางการศึกษา (V-Net) 
 

๗. สถานที่/พืน้ที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.๑. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการทดสอบทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562   
8.๒. น าผลการสอบไปใช้ในกสารพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน ของสถานศึกษา 
8.3. น าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชาติ 
8.4. น าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3   จ านวน 227    คน 
นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.2  จ านวน 122    คน 
 

 

จ านวน  
349 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ได้รับทางทดสอบทาง
การศึกษา (V-Net) 
 

 

เชิงเวลา ในระหว่างวนัท่ี 25 - 26 มกราคม 2563   

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าด าเนินงาน (ราชมงคลธัญบุรี ) 25,000 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

     ภาพถ่าย 
       แบบสังเกต 
       แบบสัมภาษณ์ 
       แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เชน่ ใคร จ านวน
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้
สถานศึก

ษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4  

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     นักเรียน นักศึกษา
ได้ 

เข้ารับการทดสอบ 
ความรู้  

 

ณ วิทยาลัย
เทค 

นิคมวกเหล็ก 

     
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ        25,000   
4. สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

         

      รวมเงิน   25,000   

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 
 
 

 
25,000  

 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการที่ 2.12 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ แนะแนวศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นางศิริณภา  กุลสุวรรณ 
ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โทรศัพท์ 036-344673 
โทรสาร 036-344-088  E-mail  sirinapa3022@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
  นโยบายรัฐบาล  

ข้อท่ี8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม    
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
          มิติท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมงีานท า มีรายได้ระหว่างเรียน”    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
      มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      พันธกิจท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      กลยุทธ์ท่ี 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีพ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
งานแนะแนวเป็นองค์ประกอบในการจัดการศึกษาท่ีส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการแนะแนวเป็นตัวช้ีแนะให้

ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนได้รับการศึกษาต่อตามท่ีตนถนัด และประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ อีกท้ังงาน
แนะแนวยังมีส่วนในการช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบปัญหา ด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม ด้านอารมณ์และการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมด้วย 

ดังนั้น วิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน จึงมีความจ าเป็นจะต้องออกแนะแนวศึกษาต่อ ยัง
โรงเรียนเครือข่ายระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทุกปี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษาสายวิชาชีพ  

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ท่ีเปิดการเรียนการสอนและสามารถ
เข้าใจคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะศึกษาต่อ 
3.2 เพื่อแนะแนวการจัดการเรียนการสอนให้แก่นกัเรียนท่ีจะเข้าศึกษาต่อ 
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3.3 เพื่อให้นักเรียนมีความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กให้เป็นที่รู้จัก 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 ได้นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ จ านวน 480 คน 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1  นักเรียนได้รู้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. 
5.2 เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กให้เป็นที่รู้จัก 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ได้นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ จ านวน 480 คน 
      รวมทั้งส้ิน 480 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนได้รู้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับปวช. และ ปวส.  และเป็นการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กให้เป็นที่รู้จัก 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนในชุมชนอ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอใกล้เคียง 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ท่ีเปิดการเรียนการสอนและสามารถเข้าใจ
คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะศึกษาต่อ 
8.2 แนะแนวการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรยีนท่ีจะเข้าศึกษาต่อ 
8.3 ให้นักเรียนมีความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กให้เป็นที่รู้จัก 
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      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ได้นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ จ านวน 480 คน 

 
 
 
 

480 คน 

เชิงคุณภาพ – นักเรียนได้รู้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับปวช. และ ปวส. 
- เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กให้เป็นที่รู้จัก 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี ระหว่างเดือน    มกราคม – เมษายน  2563 
ณ โรงเรียนในชุมชนอ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอใกล้เคียง 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ                    15,000 
ค่าใช้สอย                   10,000  

 
 

25,000.- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

                     แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

งบด าเนินงาน 
 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่นๆ 
งบเงิน
อุดหนุน 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ  √   ได้นักเรียน นักศึกษา
เข้าศึกษาต่อจ านวน 
480 คน 

 

ณ โรงเรียนใน
ชุมชนอ าเภอ
มวกเหล็ก และ
อ าเภอใกล้เคียง 

    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ   √       
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ   √       
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    √      
         
         

      รวมเงิน    25,000 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    25,000 

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


 
 

         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

โครงการที่ 2.13 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ์ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา     โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓ 
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘         E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมคุณภาพ 

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

ตามนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
เป็นผู้รับผิดชอบและให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก งาน
สวัสดิการนักเรียน นักศึกษาเล็งเห็นความส าคัญ ของปัญหาสุขภาพ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังทางตรงและทางอ้อม โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้าน เป็นการส่งเสริมเพื่อ
ป้องกันโรค รักษาโรคและการปฐมพยาบาล ตลอดถึงการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับอนามัยเพื่อให้มีสุขภาพดี นักเรียน 
นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มาจากหลายแห่ง หลายชุมชน แต่ละชุมชนมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทาง
สาธารณสุขไม่เท่ากัน นักเรียน นักศึกษาจึงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เท่ากัน นักเรียน นักศึกษาท่ีมีสุขภาพไม่ดีย่อมมีผลต่อ
การเรียนอย่างมาก และนอกจากนี้นักเรียนมาอยู่กันเป็นจ านวนมาก ๆ ในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีโอกาสท่ีจะเกิด
อุบติเหตุขึ้นได้ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์และห้องพยาบาล
เตรียมพร้อมไว้บริการตลอดเวลา 

 ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงได้ท าโครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้าน เพื่อ
เป็นการรักษา และปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรท่ีเจ็บป่วยได้รับการปฐมพยาบาล 
3.2 เพื่อให้มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และการระมัดระวังอุบัติเหตุ 
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพท่ีดี 

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมียาสามัญประจ าบ้านไว้ใช้ 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ใช้ชุดยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้านท่ีมีคุณภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา   จ านวน 720 คน 
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   70 คน 
      รวมทั้งส้ิน 790 คน 

4.1 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน และนักศึกษาและครู ได้ใช้ชุดยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้านท่ีมีคุณภาพ 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ  อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับบริการด้านยาเวชภัณฑ์
8.2  นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีสุขภาพท่ีดีขึ้น 
8.3  นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/9.ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ... 
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 9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ 
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

720 คน 

70 คน 
(จ านวนคน) 

เชิงคุณภาพ นักเรียน และนักศึกษาและครู ได้ใช้ชุดยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ า
บ้านท่ีมีคุณภาพ 
 

720 คน 

เชิงเวลา ....... พฤษภาคม 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
ค่าใช้สอย  
ค่าประกันอุบัติเหตุ (เก็บจากนักเรียน นักศึกษา หัวละ 150 บาท)  
 
 
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
  

 
รวมทั้งส้ิน 

 
10,000.- 

 
 
 
 

 
10,000.- 

 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     -นักเรียน 
นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 
720คน 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 10,000.-    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          
          
          

      รวมเงิน  10,000.-    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  10,000.-    
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โครงการที่ 2.14 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ   โครงการโรงปูนรักชุมขน (พี่สอนน้อง) 
ผู้ประสานงาน นายจ ารูญ  ก้านล าใย 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน        โทรศพัท์  0-3634-4673 
โทรสาร   ๐๓๖-๓๔๔๐๘๘                              E-mail  - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     ยุทธศาสตร์ท่ี ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 งานประกันคุณภาพ 

 ด้านท่ี   2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที ่4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
เนื่องด้วย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ซึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง นั้น ผู้เรียนจะต้องได้เรียนรู้วิชา วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี งานส่งถ่ายก าลัง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม และงานซ่อมบ ารุงช้ินส่วนเครื่องจักรกล  ซึ่งเป็นวิชาท่ี
เข้าใจได้ยาก 

ดังนั้น งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้เชิญผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญจากประสบการณ์การ
ท างานโดยตรง จากบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ 
ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ทุกช้ันปี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
ต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค ์
4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ทุกช้ันปีมีความรู้ความ

เข้าใจเรื่อง ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม คอนกรีตเทคโนโลยี งานส่งถ่ายก าลัง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร และงานซ่อมบ ารุงช้ินส่วนเครื่องจักรกล 
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4.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4.3 เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ในกระบวนการเรียนการสอน 

 
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 

4.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้ศึกษาจากสถานประกอบการจริง 
 

5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1  เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้ศึกษาจากสถานประกอบการจริง 

 

6 กลุ่มเป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา เข้าอบรมจ านวน    240 คน 

- คณะครู  อาจารย์   จ านวน 20 คน 
- สาขางานช่างก่อสร้าง  จ านวน 40 คน 
- สาขางานซ่อมบ ารุง  จ านวน 40 คน 
- สาขางานช่างยนต์  จ านวน 40 คน 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง  จ านวน 40 คน 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 40 คน 
- สาขางานการบัญชี  จ านวน 35 คน 
- สาขางานคอมพิวเตอร์  จ านวน 35 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 เพื่อให้นักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ทุกช้ันปี   มี

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี งานส่งถ่ายก าลัง 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร และงานซ่อมบ ารุงช้ินส่วนเครื่องจักรกล 

6.2.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6.2.3 เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ในกระบวนการเรียนการสอน 
 

7.   พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 เพื่อให้นักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ทุกช้ันปีมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม คอนกรีตเทคโนโลยี งานส่งถ่ ายก าลัง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร และงานซ่อมบ ารุงช้ินส่วนเครื่องจักรกล 
8.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิง
ปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางานเข้าร่วม  9 สาขา 

เชิง
คุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา 9 สาขางาน ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง ได้รับความรู้
จากผู้ปฏิบัติงานจริง 

 

เชิงเวลา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)   
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๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 
 11. การติดตามผลประเมินผล 

 ภาพถ่าย 
 แบบสังเกต 
 แบบสัมภาษณ์ 
 แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เชน่ 

ใคร จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

งบด าเนินงาน 
         งบด าเนินงาน 

งบ 
รายจ่ายอื่นๆ 

งบเงิน
อุดหนุน 

บ ารุง
การศึกษา 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     นักเรียน นักศึกษา 
9 สาขางาน ได้เข้า
ศึกษาดูงานจาก
สถานประกอบการ 

ณ วิทยาลัย 
เทคนิคมวกเหล็ก 
ณ โรงปูนซิเมนต์
นครหลวง 

    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         
         
           

      รวมเงิน     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ     
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โครงการที่ 2.15 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

........................................................... 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมรักการอ่าน       
ผู้ประสานงาน นางณัฏฌา  ไพสิฐเบญจพล      
ต าแหน่ง งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  โทรศัพท์ 036-344673              
โทรสาร           -               E-mail natcha0707@gmail.com   
     ความสอดคล้องของโครงการ       
    นโยบายรัฐบาล ข้อ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย   
     ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               
    ยุทธศาสตร์ท่ี ข้อท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล    

       งานประกันคุณภาพ   
ด้านท่ี ๑. ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา   
ข้อท่ี ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ ๑. คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์   
 พันธกิจที ่   ๓. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 กลยุทธ์ที ่    
      ๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้าน 
ความรู้                  
      ๒. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

๒. ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล      
      การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ท่ีครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน การอ่านจึงมีความสัมพันธ์กับ
การท างานของ สมองซึ่งส่งผลไปถึงการเปล่ียนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพ ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติ
ของผู้อ่านเองด้วยคุณค่า ดังกล่าว จึงจัดโครงการรักการอ่านขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มี
นิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนรู้และด ารงชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ท้ังใน
ปัจจุบันและในอนาคต  
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ      

๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์      
     ๓.๒ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
๔. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (Output)      

๔.๑ ด้านปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน ๗๓๓ คน      
๔.๒ ด้านคุณภาพ  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเองและมีนิสัยรักการอ่าน 

เห็นคุณค่าของ การอ่านหนังสือ 
 
๕. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (Outcome)     

นักเรียน นักศึกษา ใฝ่รู้และสนใจในการค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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๖. กลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน นักศึกษา จ านวน ๗๓๓ คน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก) 
  ๖.๑ เชิงปริมาณ          

๖.๑.๑    นักเรียน นักศึกษา            จ านวน  ๗๓๓    คน      
  ๖.๒ เชิงคุณภาพ   

นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเองและมีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่า
ของการอ่านหนังสือ  

 

๗. พื้นที่ด าเนินการ       
ห้องสมุด อาคารวิทยบริการ  

  

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
๑. นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง   
๒. นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าของการอ่านหนังสือและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

๙.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 

๙๐ 
๖๖๕ คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหา
ความรู้ จากการอ่านหนังสือด้วยตนเอง
เสมอ 

- 

เชิงเวลา การด าเนินโครงการ และสรุปผลให้แล้ว
เสร็จ 

เดือนกันยายน 

เชิงค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน งบรายได้สถานศึกษา ๕,๐๐๐ บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

๑๑. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขัน้ตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนนิการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง เร่ือง 

ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     นักเรียนเข้าร่วม
โครงการ 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 

  

  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ     
     
     

      รวมเงิน  ๕,๐๐๐    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  ๕,๐๐๐      
๕,๐๐๐ 
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โครงการที่ 2.16 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
1. ชื่อโครงการ ประชุมร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีร่วมจัด

การศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กับ สถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 
2562 
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์   โลบุญ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     โทรศัพท์ 087-8778177 
โทรสาร 036 – 344673       E-mail : 
dvec.muaklek@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
  นโยบายรัฐบาล ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย 

.           กระทรวงศึกษาธิการ ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและ
ความเช่ียวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้
จากกิจกรรม 
            ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
                 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา    
                มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือใน
และต่างประเทศ    

 งานประกันคุณภาพ 
      ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
      ข้อท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

           แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
      มาตรฐานท่ี 3  ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน 

      พันธกิจท่ี   3  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      กลยุทธ์ที ่ 13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ก าหนดนโยบายปรับบทบาท
กระบวนการพัฒนาก าลังคน เพื่อการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาอุตสาหกรรม รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ใน
การสร้างเครือข่ายร่วมสนับสนุนและพัฒนา อันส่งผลการขับเคล่ือนการอาชีวศึกษาให้
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ดังนั้น 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้จัดประชุมความร่วมมือพัฒนาระหว่างสถานประกอบการกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด แรงงานจังหวัด และ
สถานประกอบการต่างๆ ภายในจังหวัด เพื่อลงนามความร่วมมือและสร้างแนวทางความ
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ร่วมมือท่ียั่งยืน ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน เพื่อร่วมกันจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในข้อท่ี 3 เรื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัด
อาชีวศึกษา เพื่อท่ีจะผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ และเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาระดับจังหวัดมุ่งสร้างความร่วมมือสู่เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ โดยจัดให้มีการประชุมในระดับจังหวัด, ระดับภาค และระดับประเทศขึ้น จนเกิด
ภาพความร่วมมือกันอย่างชัดเจน  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1  เพื่อลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
3.2  เพื่อมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.3  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในแนวทางความร่วมมือ การพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.4  เพื่อสร้างความเข้าใจในความร่วมมือการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาการเรียนการสอน และการแลกเปล่ียนความรู้ และ
เทคโนโลยี 
3.5  เพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1  มีสถานประกอบการเข้าร่วมลงนามความร่วมมือเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีร่วม
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน 40 แห่ง 
4.2  ได้ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการทุกแห่ง 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1  สถานศึกษาและสถานประกอบการ ร่วมกันจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2  การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียด จ านวน....คน (ใคร) จ านวน....แห่งใด (ที่ใด) 
6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  สถานประกอบการเข้าลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ไม่น้อยกว่า 40 แห่ง 
 6.1.2  ได้เชิดชูสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 มีการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กกับสถานประกอบการ
ทุกแห่ง เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 

 ๗.  พื้นที่ด าเนินการ   
   ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
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8.1  ได้จัดการประชุมร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
8.2  ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในแนวทางความร่วมมือ การพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา  
8.3  เชิดชูเกียรติและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาท่ี
ด าเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ สถานประกอบการเข้าร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบการทีร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่
น้อยกว่า 40 แห่ง 

 

40 แห่ง 

เชิงคุณภาพ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กับ
สถานประกอบการทุกแห่ง 

40 แห่ง 

เชิงเวลา วันท่ี 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 3 วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (เช้า) 70 คน X 25 บาท X 1 
มื้อ   ราคา 1,750 บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวัน 70 คน X 70 บาท X 1 มื้อ    
ราคา 4,900 บาท 
3. ค่าจ้างท าป้ายไวนิล  (4 x 1.5 ม.)  1 ป้าย  
ราคา 600   บาท 
4. โล่อะคิลิก พร้อมกล่อง 2 ชุด X 1,500 บาท       
ราคา 3,000 บาท 
5. กระดาษการ์ดขาว A4/210 แกรม x 5 ห่อ x 100 บาท 
6. กระดาษ A4/70 แกรม x 10 ห่อ x 100 บาท 
7. กระดาษโฟโต้ A4 มัน 180 แกรม x 2 ห่อ x 245 บาท 
8. แฟ้มเอกสาร F4 สัน 3 นิ้ว x 6 เล่ม x 85 บาท 
9. ซองถนอมเอกสาร A4 x 10 ห่อ x 25 บาท 
10. เทปกาวผ้า ขนาด 36 มม. X 10 ม้วน x 40 บาท 
11. กรอบรูปขอบทอง ขนาด A4 x 40 ช้ิน x 150 บาท 
(รายละเอียดแนบ สผ.1) 
 รวมทั้งส้ิน 

 
 

1,750 
 

4,900 
 

600 
 

3,000 
500 
500 
490 
510 
250 
400 

6,000 

18,900 
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนนิการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ส ถ า น
ประกอบการ
ร่ ว ม ล ง น า ม
ความร่วมมือ
จ า น ว น  4 0 
แห่ง 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

  

 

  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ     
     
     

      รวมเงิน   18,900   

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   18,900   
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โครงการท่ี 3.1-3.5 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผู้ประสานงาน นายศักดา  ข าเขียว 
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  โทรศัพท์ 095-248-1597 
โทรสาร  -     E-mail sakda7812@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
  นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
          ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล   
          มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
          ข้อท่ี 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี  2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ชาติ คือส่ิงท่ีแสดงถึงท่ีมาท่ีไปและความเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ ชาติไทยเป็นส่ิงท่ีเราต้องรัก และหวงแหน 

ศาสนา คือท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ และพระมหากษัตริย์ คือศูนย์รวมใจคนไทยท้ังชาติ ท้ังสามส่ิงนี้ล้วนแต่ท าให้คนไทยรัก
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยึดมั่นในการท าความดีตามหลัก พุทธศาสนา ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนใน
ชาติ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เพื่อปลูกฝังอุปนิสัย ความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป โดยจัดกิจกรรมในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 มีกิจกรรมเพื่อขับเคล่ือน ได้แก่ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธงทุกตอนเช้า เวลา 08.00 
นาฬิกาก่อนเข้าห้องเรียน กิจกรรมเกี่ยวกับวันส าคัญของชาติ กิจกรรมเกี่ยวกับวันส าคัญทางศาสนา และ กิจกรรมวัน
ส าคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.2. เพื่อจัดท าโครงเกี่ยวกับวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.3 เพื่อน าความรู้และทักษะท่ีได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมาก

ยิ่งขึ้น 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
3.1  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  จ านวน 913 คน 
3.2  ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จ านวน 69 คน 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
4.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีมากยิ่งขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ      จ านวน  913 คน 
6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน   69 คน 
               รวมทั้งส้ิน        982 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความรู้
เกี่ยวกับวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสามารถน าความรู้และทักษะได้จากการจัดกิจกรรม
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมากยิ่งขึ้น 

 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
8.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
8.3  นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีมากยิ่งขึ้น 
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   9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

913 คน 
69 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และมีความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และสามารถน าความรู้และทักษะได้จากการจัด
กิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมาก
ยิ่งขึ้น 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
1. โครงการวันปิยมหาราช 
2. โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
3. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ

บรมราชินี 
4. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
5. โครงการวันแม่แห่งชาติ 

 
 
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
รวมทั้งส้ิน 

 

1,000.- 
1,000.- 

10,000.- 
 

10,000.- 
20,000.- 

- 
 
 
 
 

 
 
 

42,000.-      
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสัมภาษณ์ 

แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ /    นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค  42,000.-    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ /    จ านวน913 คน มวกเหล็ก      
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  /   ครูบุคลากรทาง       
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ  /   การศึกษาจ านวน       
     69 คน       
            

      รวมเงิน  42,000.-    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  42,000.-    
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โครงการท่ี 3.6 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์   (หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ)                                       
ต าแหน่ง     ข้าราชการครู คศ.2                          โทรศัพท์ 036-344673                              
โทรสาร       036-344088                                E-mail 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   
  มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
           มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
การจัดการศึกษาคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นภารกิจท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาประเทศท้ัง

ระยะส้ันและระยะยาว ประเทศไทยมีการได้ก ากับมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษามาโดย
ตลอด แต่การด าเนินงานยังไม่เป็นระบบครบวงจรและต่อเนื่อง ท้ังในด้านการควบคุมคุณภาพด้านการตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา จึงไม่สามารถสร้างความเช่ือมั่นหรือประกันได้อย่างเต็มท่ีแก่สาธารณชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าการด าเนินภารกิจดังกล่าวให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ปัจจุบันมี
ปัจจัยภายนอกและในประเทศหลายประการท่ีท าให้การประเมินคุณภาพการศึกษา ในประเทศต่างๆการส่ือสารท่ีไร้
พรมแดน การเปิดเสรีการค้าและการบริการ ความคาดหวังของสังคม สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการรับข้อมูล
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ข่าวสารตลอดจนข้อจ ากัดในด้านงบประมาณของประเทศปัจจัยเหล่านี้ ได้กระตุ้นให้ผู้ท่ีอยู่ในวงการศึกษาตระหนักถึง
เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งสะท้อนออกมาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการเข้ารับการประเมิน และแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมี
ความส าคัญต่อผู้เรียนมาก วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงมึความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมคูหาลูกเสือ  
3.2. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานในการจัดท าแฟ้มเอกสารประกอบการประเมิน เพื่อให้ตรงตาม
มาตรฐานของเกณฑ์การประเมินลูกเสือ 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)   
4.1  คูหาลูกเสือได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 แฟ้มเอกสารประกอบการประเมิน ตรงตามมาตรฐานของเกณฑ์การประเมินลูกเสือ 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   70 คน 
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา      จ านวน   1,038 คน 
      รวมทั้งส้ิน   1,108 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ ได้คูหาลูกเสือท่ีสมบูรณ์ สวยงาม และแฟ้มเอกสารท่ีมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเข้า
รับการประเมิน 

 

๗. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 คูหาลูกเสือได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
 8.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานในการจัดท าแฟ้มเอกสารประกอบการประเมิน เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน

ของเกณฑ์การประเมินลูกเสือ 
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 9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ คูหาลูกเสือ 
แฟ้มเอกสารประกอบการประเมิน 

1 หลัง 
6 เล่ม 

เชิงคุณภาพ ได้คูหาลูกเสือท่ีสมบูรณ์ สวยงาม และแฟ้มเอกสารท่ีมีเนื้อหาครบถ้วน
สมบูรณ์พร้อมเข้ารับการประเมิน 

 

เชิงเวลา เดือน พฤศจิกายน   

เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ 
 

รวมทั้งสิ้น 

30,000  
  

30,000  

 
                                                                                                               

/๑๐.สรุปข้ันตอน..
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        30,000 บาท    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  30,000 บาท    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  30,000 บาท    
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โครงการท่ี 3.7 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์   (หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ)                                       
ต าแหน่ง     ข้าราชการครู คศ.2                          โทรศัพท์ 036-344673                              
โทรสาร       036-344088                                E-mail. 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ 

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
หลักสูตรการศึกษา ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว  

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญเป็นกิจกรรม
หนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ ในข้อ 273 ว่า การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ให้ผู้
ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือ น าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้
พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ใน
ระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมและในการประเมิน
คุณภาพภายนอกเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งช้ีพื้นฐานท่ี 2.3กล่าวถึงการบ าเพ็ญ
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ประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความส าคัญต่อผู้เรียนมาก  
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างาน 
     ร่วมกับผู้อื่น 
3.2 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ เป็นพลเมืองดี  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 

3.3 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
      ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับ 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
      เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
    6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   70 คน 
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา      จ านวน   1,038 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ  
      6.2.1 ลูกเสือวิสามัญ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
      6.2.2 ลูกเสือ-เนตรนารีได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ ค่ายชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับ 
8.2 ลูกเสือ-เนตรนารีได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
8.3 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
นักเรียน นักศึกษา       

70 หลัง 
342 คน 

เชิงคุณภาพ - ลูกเสือวิสามัญ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง 
รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น 
- ลูกเสือ-เนตรนารีได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็ม
ใจ 
 

 

เชิงเวลา ในระหว่างวนัท่ี 1 – 3 พฤศจิกายน 2562 
 

 

เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ 
รวมทั้งสิ้น 

60,000  
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        60,000 บาท    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  60,000 บาท    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  60,000 บาท    

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 3.8 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพิธีประดับแถบสองสี Day Camp ประจ าปีการศึกษา 2563  
ผู้ประสานงาน นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์   (หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ)                                       
ต าแหน่ง     ข้าราชการครู คศ.2                          โทรศัพท์ 036-344673                              
โทรสาร       036-344088                                E-mail.. 
ความสอดคล้องของโครงการ 
นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

                มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
การด าเนินกิจการลูกเสือท่ัวท้ังโลกมักมีลักษณะท่ีเหมือนกันอย่างหนึ่งคือ เริ่มจากกิจการลูกเสือส าหรับ

เด็กชายก่อนท่ีจะเริ่มแพร่เข้าไปในหมู่เด็กหญิง และส าหรับกิจการลูกเสือในไทยก็เช่นกัน เมื่อถึงระยะเวลาอันควร 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ก็ทรงมีพระราชด าริท่ีจะให้สตรีและเด็กหญิงได้มีส่วนร่วมในกิจการลูกเสือ 
โดยทรงเห็นว่าสามารถท่ีจะเป็นก าลงให้กับชาติบ้านเมืองได้ แม้จะไม่ใช่กองก าลังหลักก็ตามที ดังนั้นจึงทรงต้ังกลุ่ม
สตรีขึ้นมากลุ่มหนึ่ง ซึ่งพระองค์เรียกว่าสมาชิกแม่เสือ ส่วนใหญ่เป็นบุตรและภรรยาเสือป่า โดยแม่เสือมีหน้าท่ีหลักใน
การจัดหาเสบียงและเวชภัณฑ์ให้กับกองเสือป่า ในขณะเดียวกันก็ทรงจัดต้ังกองลูกเสือส าหรับเด็กหญิง และ
พระราชทานช่ือวา เนตรนารี ซึ่งเนตรนารี กองแรก คือ กองเนตรนารี โ รงเรียนกุลสตรีวังหลัง ต่อมาได้เป็นช่ือ 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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 หลักสูตรการศึกษา ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะ
แนว  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมี
ความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิ ชาลูกเสือ
เพิ่มเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งช้ี
พื้นฐานท่ี 2.3 กล่าวถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
ลูกเสือมีความส าคัญต่อผู้เรียนมาก  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มี
โครงการนี้ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อให้ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับโครงการพิธีประดับแถบสองสี 
3.2. เพื่อให้ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ  และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้เข้าร่วม

โครงการพิธีประดับแถบสองสี 
3.3  เพื่อให้ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความซื่อสัตย์

สุจริต  มีความกล้าหาญ  อดทน  เช่ือมั่นในตนเอง  ระเบียบวินัย  มีความสามัคคี   เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  มี
ความเสียสละ  บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

 

4 ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความรู้ความเข้าใจความเข้าใจ

เกี่ยวกับโครงการพิธีประดับแถบสองสี 
 

5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความตระหนักถึงความ

ซื่อสัตย์สุจริต  มีความกล้าหาญ  อดทน  เช่ือมั่นในตนเอง  ระเบียบวินัย  มีความสามัคคี   เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น  มีความเสียสละ  บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

 

6 กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   70 คน 
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา      จ านวน   342  คน 
      รวมทั้งส้ิน   412 คน 

  6.2 เชิงคุณภาพ ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
  เป็นผู้ท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการพิธีประดับแถบสองสีแล้ว ลูกเสือมีระเบียบวินัย มีพฤติกรรมเรียบร้อย 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความรู้ความเข้าใจความ

เข้าใจเกี่ยวกับโครงการพิธีประดับแถบสองสี 
8.2 ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ  และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้เข้าร่วมโครงการพิธี

ประดับแถบสองสี 
8.3 ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความตระหนักถึงความ

ซื่อสัตย์สุจริต  มีความกล้าหาญ  อดทน  เช่ือมั่นในตนเอง  ระเบียบวินัย  มีความสามัคคี   เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น  มีความเสียสละ  บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

 

      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวโครงการพิธีประดับแถบสองสี 
 

412 คน 

เชิงคุณภาพ ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
เป็นผู้ท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการพิธีประดับแถบสองสีแล้ว ลูกเสือมี
ระเบียบวินัย มีพฤติกรรมเรียบร้อย 
 

 

เชิงเวลา เดือน มิถุนายน  
ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ 
รวมทั้งสิ้น 

9,000 บาท 
 9,000 บาท 

 

                                                                                                               
 /๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        9,000    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  9,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  9,000    
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โครงการท่ี 3.9 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและเดินสวนสนาม ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์   (หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ)                                       
ต าแหน่ง     ข้าราชการครู คศ.2                          โทรศัพท์ 036-344673                              
โทรสาร       036-344088                                E-mail. 
ความสอดคล้องของโครงการ 
นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   

มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ 
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
การด าเนินกิจการลูกเสือทุกวันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่ง

ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญจะต้องปฏิบัติกิจกรรมสวนสนามและทบทวนค าปฏิญาณ  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 
กรกฎาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยข้ึนเมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ เป็นประจ าทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนค าปฏิญาณ ต่อ
คณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง 

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ และเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมระเบียบแถวและสวนสนาม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้จัดท าโครงการ 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อให้ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก แสดงความ

จงรักภักดีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของลูกเสือ
ไทย 

3.2. เพื่อให้ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ  และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเกิดความสามัคคี
ระหว่างพีน่้องลูกเสือ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3.3  เพื่อให้ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม 

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธี 

ทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความตระหนักถึงคุณธรรม

จริยธรรม บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีระเบียบวินัย   
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

6.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   70 คน 
6.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา      จ านวน   1,038 คน 
      รวมทั้งส้ิน 1,108 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ศึกษาเรียนรู้วัน
คล้ายวันสถาปณากิจการลูกเสือไทย 

 

๗. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม 
8.2 ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความเข้าใจ และสามารถ

ปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ ของลูกเสือวิสามัญและเข้าร่วมพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม 
8.3 ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความตระหนักถึงคุณธรรม

จริยธรรม บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย 
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 9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
ร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม ด้วย
ความเต็มใจ ท าให้เต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง 

412 คน 

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ศึกษาเรียนรู้วันคล้ายวัน สถาปณากิจการ
ลูกเสือไทย 

 

เชิงเวลา ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  

เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ 
รวมทั้งสิ้น 

 
1,108 บาท 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 /๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ            
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  1,108    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  1,108    
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โครงการที่ 3.10 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์   (หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ)                                       
ต าแหน่ง     ข้าราชการครู คศ.2                          โทรศัพท์ 036-344673                              
โทรสาร       036-344088                                E-mail 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   

มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ 

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
การจัดการศึกษาคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นภารกิจท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาประเทศท้ัง

ระยะส้ันและระยะยาว ประเทศไทยมีการได้ก ากับมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษามาโดย
ตลอด แต่การด าเนินงานยังไม่เป็นระบบครบวงจรและต่อเนื่อง ท้ังในด้านการควบคุมคุณภาพด้านการตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา จึงไม่สามารถสร้างความเช่ือมั่นหรือประกันได้อย่างเต็มท่ีแก่สาธารณชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าการด าเนินภารกิจดังกล่าวให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ปัจจุบันมี
ปัจจัยภายนอกและในประเทศหลายประการท่ีท าให้การประเมินคุณภาพการศึกษา ในประเทศต่างๆการส่ือสารท่ีไร้
พรมแดน การเปิดเสรีการค้าและการบริการ ความคาดหวังของสังคม สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการรับข้อมูล

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


 

  

         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

ข่าวสารตลอดจนข้อจ ากัดในด้านงบประมาณของประเทศปัจจัยเหล่านี้ ได้กระตุ้นให้ผู้ท่ีอยู่ในวงการศึกษาตระหนักถึง
เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งสะท้อนออกมาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียน การสอนรายวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 แสดงให้เห็น
ว่ากิจกรรมลูกเสือมีความส าคัญต่อผู้เรียนมาก งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ยังขาดแคลนวัสดุส านักงานต่างๆ ท่ีเป็น
เครื่องมือท่ีจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถท างานได้ส าเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกท้ังยังอ านวยความสะดวกให้ครูผู้สอนน าไปใช้
จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และท างานให้เรียบร้อยมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงมึความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อจัดหาวัสดุส านักงานท่ีจ าเป็น ครูผู้สอนสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ 
3.2. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน ในการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ 
3.3  เพื่อให้งานนั้น สะดวกรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
มีวัสดุส านักงานในการท างาน 

 
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 

ครูผู้สอนมีวัสดุส านักงานเพียงพอในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   70 คน 
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา      จ านวน   342 คน 
      รวมทั้งส้ิน 412 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนมีวัสดุส านักงาน ได้สะดวกรวดเร็ว เกิดความคล่องตัวมากขึ้น และเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 มีวัสดุส านักงานในการท างาน 
8.2 ครูผู้สอนมีวัสดุเพียงพอในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - วัสดุส านักงาน จ านวน 1 ชุด 
 

 

เชิงคุณภาพ - ครูผู้สอนมีวัสดุส านักงาน ได้สะดวกรวดเร็ว เกิดความ
คล่องตัวมากขึ้น และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ตลอดปีการศึกษา 

 

 

เชิงเวลา - ในระหว่างวนัท่ี 1 – 30 กันยายน 2562 
ณ ห้องคูหาลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ 
รวมทั้งสิ้น 

5,000 บาท 
 5,000 บาท 

 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   /๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        5,000 บาท    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  5,000 บาท    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  5,000 บาท    
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โครงการท่ี 3.11 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
ผู้ประสานงาน นายศักดา  ข าเขียว 
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา     โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓ 
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘         E-mail sakda7812@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับนักเรียน นักศึกษาท้ัง

ระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2563 จึงจัดท าโครงการปฐมนิเทศสมาชิก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยขึ้น เพื่อท ากิจกรรมร่วมกันและได้รับความรู้และค าแนะน าต่าง ๆ จากวิทยากร ช้ีแจงให้ทราบกฎระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ มีความเข้าใจในการจัดท าองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ให้ได้มาตรฐานสู่สากลต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.1. เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  3.2 เพื่อให้สมาชิกได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรมของวิทยาลัย 
  3.๓ เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดความรักใคร่และความสามัคคีกัน 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 720 คน 

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


 

  

         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

4.2 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน 70 คน 
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 

5.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ
กฎระเบียบของสถานศึกษา 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา   จ านวน 720 คน 
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   70 คน 
      รวมทั้งส้ิน 790 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ
กฎระเบียบของสถานศึกษา 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ   อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
8.2 สมาชิกได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรมของวิทยาลัย 
8.3 สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดความรักใคร่และความสามัคคีกัน 

 

      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
720 คน 
70 คน 
(จ านวนคน) 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย และกฎระเบียบของสถานศึกษา 

720 คน 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 13 มิถุนายน 2563 
ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
ค่าใช้สอย  
 
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 

รวมทั้งส้ิน 

 
1,000.- 
 
 
1,000 บาท 
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     -นักเรียน 
นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 
720คน 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 1,000.-    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          
          
          

      รวมเงิน  1,000.-    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  1,000.-    
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โครงการท่ี 3.12 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ เลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 
ผู้ประสานงาน นายศักดา  ข าเขียว 
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา     โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓ 
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘         E-mail sakda7812@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
  นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
   กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 

   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

  งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ให้ด าเนินการจัดต้ังองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียน นักศึกษา โดยให้นายกองค์การฯ มาจากการเลือกต้ังของสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในระดับนั้นๆ  ในวาระ 1 ปี และในปีการศึกษา 2563  ท่ีจะมาถึงเป็นช่วงหมด
วาระของคณะกรรมการ อวท.ปี 2561  และคณะกรรมการชุดเก่าได้ออกฝึกงานเนื่องจากเป็นหลักสูตรทวิภาคีจึง
ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ก่อนวาระ เพื่อเป็นการด าเนินงานท่ีต่อเนื่องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงได้จัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินงานองค์การวิชาชีพ ปี
การศึกษา 2563 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก ชุดใหม่เข้ามารับหน้าท่ีแทนคณะกรรมการชุดเก่าท่ีหมดวาระไป 
3.๒ เพื่อส่งเสริมภาวะการเป็นผู้น า 
3.๓ เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 720 คน 
4.2 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน 70 คน 

 

5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1  นักเรียน นักศึกษาได้คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปี

การศึกษา 2563 
 

6 กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา   จ านวน 720 คน 
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   70 คน 
      รวมทั้งส้ิน 790 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษานักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ  อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  ได้คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
ชุดใหม่เข้ามารับหน้าท่ีแทนคณะกรรมการชุดเก่าท่ีหมดวาระไป 
8.๒ นักเรียน นักศึกษา มีภาวะความเป็นผู้น า 
8.๓ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
720 คน 
70 คน 
(จ านวนคน) 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษานักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

720 คน 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี ...... พฤษภาคม  2563 
ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
ค่าใช้สอย  
 
 
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
  

 
รวมทั้งส้ิน 

 
1,000.- 
 
 
 
 

 
1,000.- 

 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     -นักเรียน 
นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 
720คน 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 1,000.-    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          
          
          

      รวมเงิน  
1,000.- 

 
  

 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  1,000.-    
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โครงการท่ี 3.13 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
ผู้ประสานงาน นายศักดา  ข าเขียว 
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา     โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓ 
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘         E-mail sakda7812@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
           ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้

จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กและการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยน าคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และสมาชิกชมรมวิชาชีพทุกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีการจัดการประกวดแข่งขันโครงการสมาชิกดีเด่นชมรมวิชาชีพ เก่ง ดี 
มีความสุข ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการฝึกทักษะความเป็นผู้น า พัฒนาทักษะผู้เรียนท้ังทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพท่ีสามารถสร้างและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริม
บุคลิกภาพให้สมาชิกเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อแสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานกิจกรรมท่ีดีเด่นของสมาชิก 
3.๒ เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นท่ีจะพัฒนากิจกรรมองค์การ 
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3.๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้เกี่ยวกับ อวท. 
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 

4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 720 คน 
4.2 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน 70 คน 

 

5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1  สมาชิกองค์การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวและได้ความรู้เกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย 
 

6 กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา   จ านวน 720 คน 
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   70 คน 
      รวมทั้งส้ิน 790 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
สมาชิกองค์การได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวและได้ความรู้เกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย 

7. พื้นที่ด าเนินการ  อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 สมาชิกองค์การฯได้แสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานกิจกรรมท่ีดีเด่นของสมาชิก 

8.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นท่ีจะพัฒนากิจกรรมองค์การ 

8.๓ นักเรียน นักศึกษาได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงการชมรมวิชาชีพ เก่ง ดี มีความสุข 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
720 คน 
70 คน 
(จ านวนคน) 

เชิงคุณภาพ สมาชิกองค์การได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวและได้ความรู้เกี่ยวกับ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 

720 คน 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี ...... พฤศจิกายน  2562 
ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
ค่าใช้สอย  
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
 รวมทั้งส้ิน 

 
10,000.- 
 
10,000  

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     -นักเรียน 
นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 
720คน 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 10,000.-    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          
          
          

      รวมเงิน  10,000.-    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  10,000.-    
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โครงการท่ี 3.14 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปี
การศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน นายศักดา  ข าเขียว 
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา     โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓ 
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘         E-mail sakda7812@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 
(ปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับระบบการเรียนมุ่งเน้น
ให้นักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมควบคู่ไปกับนักเรียน เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้มีการพัฒนาและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

เหตุนี้งานองค์การฯ  จึงได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินในปีการศึกษา 2562  ระดับ
สถานศึกษา จึงขอด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการด าเนินงานต่อไป 

 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
3.๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยท่ีบริหารจัดการภารกิจ       
และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 720 คน 
4.2 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 70 คน 

 

5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความพร้อมส าหรับการเข้ารับ

การประเมิน 
 

6 กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา   จ านวน 720 คน 
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   70 คน 
      รวมทั้งส้ิน 790 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความพร้อมส าหรับการเข้ารับการ

ประเมิน 

7. พื้นที่ด าเนินการ  ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ได้พัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
8.๒ มีความพร้อมรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
8.๓ นักเรียน นักศึกษามีห้ององค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยท่ีบริหารจัดการภารกิจ       
และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
720 คน 
70 คน 
(จ านวนคน) 

เชิงคุณภาพ งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมีความพร้อมส าหรับ
การเข้ารับการประเมิน 
 

720 คน 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี ...... พฤศจิกายน  2562 
ณ ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
ค่าใช้สอย  
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
 รวมทั้งส้ิน 

 
50,000.- 
 
50,000 .- 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     -นักเรียน 
นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 
720คน 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 50,000.-    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          
          
          

      รวมเงิน  50,000.-    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  50,000.-    

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 3.15 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ การแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด วิษณุเกมส์ 
ผู้ประสานงาน นายศักดา  ข าเขียว 
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา     โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓ 
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘         E-mail sakda7812@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพ
เฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัย

อย่างมีคุณภาพ 
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี

การคิดเป็น ท าเป็น อีกท้ังการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มี
สุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์   มีนิสัยรักการออกก าลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะท่ีโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท่ีให้ความรู้และวิธีที่จะท าให้ผู้เรียนท่ี
เป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกล
จากยาเสพติด ซี่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา
ภายในสถานศึกษา 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
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3.๒ เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาท่ีตนเองชอบและถนัด 
3.๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย 
3.4 เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากส่ิงเสพติด 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 720 

คน 
4.2 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน 70 
คน 
 

5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ

แข่งขันกีฬาภายใน 
 

6 กลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียด จ านวน....คน (ใคร) จ านวน....แห่งใด (ที่ใด) 
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา   จ านวน 720 คน 
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   70 คน 
      รวมทั้งส้ิน 790 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลอบายมุข ร่างกายแข็งแรง มีน้ าใจ
นักกีฬา 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ  ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
8.๒ ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาท่ีตนเองชอบและถนัด 
8.๓ ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มี
น้ าใจนักกีฬา 
8.4 ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากส่ิงเสพติด  
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ 
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

720 คน 

70 คน 
(จ านวนคน) 

เชิงคุณภาพ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษานักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล
อบายมุข ร่างกายแข็งแรง มีน้ าใจนักกีฬา 

720 คน 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี   ธันวาคม  2562 
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
ค่าใช้สอย  
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
 รวมทั้งส้ิน 

 
70,000.- 

 
70,000
บาท 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทนุ 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     -นักเรียน 
นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 
720คน 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 70,000.-    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          
          
          

      รวมเงิน  70,000.-    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  70,000.-    
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โครงการท่ี 3.18 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ประสานงาน นายศักดา  ข าเขียว 
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา     โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓ 
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘         E-mail sakda7812@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้เปิดสอนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง ซึ่งทุกปีการศึกษาจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ามาใหม่เข้าใจ
ระบบการศึกษาและข้อระเบียบต่างๆของทางวิทยาลัยโดยใช้คุณธรรมน าความรู้ อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อม 
การปฏิบัติตน ท่ีถูกต้องเหมาะสมและเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ข้อมูลพื้นฐานในการใช้ชีวิตภายใน
วิทยาลัย 

ดังนั้นงานแนะแนวและจัดหางาน ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรมน าความรู้ 
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 ระว่างวันท่ี 16 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๓.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ของวิทยาลัย 
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตน ภายในวิทยาลัย 
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3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2563 
3.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้จากการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ไปปรับใช้ใน
ระหว่างเรียนได้มากขึ้น 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2562 จ านวน 450 คน  
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ ของวิทยาลัย 
5.2 นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา   จ านวน 720 คน 
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   70 คน 
      รวมทั้งส้ิน 790 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้จากการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ไปปรับใช้ใน

ระหว่างเรียน ลดปัญหาการทะเลาะวิวาทเคารพกฎระเบียบของทางวิทยาลัย 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ ของวิทยาลัย 
8.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเรียน การสอน  และการปฏิบัติตัวต่าง ๆ ภายใน

วิทยาลัย 
8.3 นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา      

2563 
8.4 นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้จากการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ไปปรับใช้ในระหว่าง

เรียนได้มากขึ้น 
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      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ 
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

450 คน 

70 คน 
(จ านวนคน) 

เชิงคุณภาพ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลอบายมุข 
ร่างกายแข็งแรง มีน้ าใจนักกีฬา 

520 คน 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี   16 – 17 พฤษภาคม 2563 
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
ค่าใช้สอย  
 
 
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
  

 
รวมทั้งส้ิน 

 
20,000.- 

 
 
 
 

 
20,000บาท 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     -นักเรียน 
นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 
720คน 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 20,000.-    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          
          
          

      รวมเงิน  20,000.-    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  20,000.-    
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โครงการท่ี 3.19 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นายศักดา  ข าเขียว 
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา     โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓ 
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘         E-mail sakda7812@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
การไหว้ครูถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีจะท าในช่วงเปิดภาคการศึกษา เป็นประเพณีส าคัญท่ีมีมาแต่โบราณ ถือ

เป็นพิธีกรรมท่ีแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ท าให้เรา
สามารถนาไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยท่ัวไป พิธีไหว้ครู
มักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพท่ีส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความส านึกในความเมตตาของคณะครู อาจารย์ ท่ีจะให้ความรู้ 
วิทยาการต่างๆ ให้ และยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีท่ีส าคัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา จึงจัดโครงการพิธีไหว้ครูประจ าปีการศึกษา ๒๕63  ในวันพฤหัสบดีท่ี 13  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ประเพณีพิธีไหว้ครูท่ีมีสืบเนื่องกันมา 
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3.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู   
อาจารย์ 
3.3. นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกในการรักและเคารพครู อาจารย์ตลอดไป 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 720 คน 
4.2 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน 70 คน 

 

5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ 

 

6 กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา   จ านวน 720 คน 
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   70 คน 
      รวมทั้งส้ิน 790 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ  อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจ ประเพณีพิธีไหว้ครูท่ีมีสืบเนื่องกันมา 
8.2  นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู   อาจารย์ 
8.3  เพื่อมีจิตส านึกในการรัก เคารพ และระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ 
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  9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชีวั้ด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ 
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

720 คน 

70 คน 
(จ านวนคน) 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก แสดงความเคารพและ
ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ 

 

720 คน 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 13 มิถุนายน 2563 
ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
ค่าใช้สอย  
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
 รวมทั้งส้ิน 

 
30,000.- 

 
30,000บาท 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     -นักเรียน 
นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 
720คน 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 30,000    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          
          
          

      รวมเงิน  30,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  30,000    

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 3.20 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ เทศกาลอาสาฬหบูชา และถวายเทียนจ าน าพรรษา 
ผู้ประสานงาน นายศักดา  ข าเขียว 
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา     โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓ 
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘         E-mail sakda7812@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล 
  ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติไทยและเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยมาช้านาน อีกท้ังหลักทาง

พระพุทธศานาเป็นแบบแห่งจารีตประเพณียึดถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมจริยธรรมยกระดับคุณธรรม
ประจ าตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเสียสละ อันเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมให้มีความสงบ
สุข อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้สถาบันเป็นแกนน าในการจรรโลงพระพุทธศาสนาแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และชุมชนโดยร่วมกันท ากิจกรรมทางพุทธศาสนา พร้อมท้ัง
เป็นการสืบทอดและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และในช่วงฤดูฝนมีเทศกาลในทางพระพุทธศาสนา คือเทศกาลวัน
เข้าพรรษา ซึ่งเทศกาลดังกล่าวมีมาแต่ในอดีต ท้ังนี้เพื่อให้พระภิกษุได้จ าพรรษาอยู่ท่ีวัด เพื่อปฏิบัติในทางศาสนาและ
เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม ศาสนิกชนชาวพุทธได้มีการท าบุญถวายเทียนพรรษาและส่ิงของท่ีจ าเป็น
ส าหรับพระภิกษุในการปฏิบัติธรรม เทศกาลดังกล่าวถือว่าเป็นส่ิงท่ีดีงามต่อการส่งเสริมศาสนาพุทธท่ีเป็นศาสนา
ประจ าชาติ  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ร่วมกับเทศบาลต าบลมวกเหล็ก จัดท าโครงการเทศกาลอาสาฬหบูชา และถวาย
เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปีพุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของไทย ถวายเป็นพุทธ
บูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2563 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญทางศาสนา 
3.๒ เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญทางศาสนา 
3.๓ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 10 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1  นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 720 คน 
4.2  บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน 70 คน 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
คณะผู้บริหาร ครู – บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญทางศาสนา 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา   จ านวน 720 คน 
6.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   70 คน 
      รวมทั้งส้ิน 790 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน นักศึกษาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดี และร่วม

น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ  ณ วัดมวกเหล็กนอก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญทางศาสนา 
8.๒ คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญทางศาสนา 
8.๓ คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมท าบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 

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

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ 
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

720 คน 

70 คน 
(จ านวนคน) 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวันส าคัญทางศาสนา และได้สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรรมวันส าคัญทางศาสนา 

 

720 คน 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี ...... กรกฎาคม  2563 
ณ วัดมวกเหล็กนอก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
ค่าใช้สอย  
 
 
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
  

 
รวมทั้งส้ิน 

 
10,000.- 

 
 
 
 

 
10,000บาท 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11.ประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     -นักเรียน 
นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม 
720คน 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

  10,000.-   
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          
          
          

      รวมเงิน   10,000.-   

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   10,000.-   
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โครงการท่ี 3.21 

 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
…………………………………………… 

 

1. ช่ือโครงการ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1  และ ปวส.1 
   ผู้ประสานงาน ฝ่ายวิชาการ 
   ต าแหน่ง -                          โทรศัพท์ - 
   โทรสาร       -                              E-mail   - 
   ความสอดคล้องของโครงการ 
     นโยบายรัฐบาล ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
.    กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพ
เฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองและเรียนรู้จากกิจกรรม 
    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ   
   งานประกันคุณภาพ 
  ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยฝ่ายวิชาการ มีความประสงค์ขอด าเนินโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อน านักเรียน 

นักศึกษาใหม่ ระดับปวช.1 และ ปวส.1 เข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้ทราบ
ถึงประโยชน์และสามารถน าไปประกอบอาชีพท่ีแท้จริงของแต่ละสาขาวิชา  เมื่อจบไปแล้วนักเรียน นักศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพได้จริง 

 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   3.๑ เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักในวิชาชีพสาขาวิชาท่ีเรียน  
   3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ก้าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและความทันสมัยของเทคโนโลยี 
 

4.ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)          
4.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักในอาชีพท่ีเรียนมากยิ่งขึ้น 
 

5.ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
 5.1. นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาเทคโนโลยีก้าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันของสถานประกอบการจริง 
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6.กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.1 และ นักศึกษา ระดับ ปวส.1 จ านวน 458 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีแรงบันดาลใจและรักต่อสาขาวิชาท่ีเลือกเรียน 
 

7.พืน้ที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
    

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.๑ นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการและเกิดความรักในวิชาชีพสาขาวิชาท่ีเรียน  

8.2 นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ท่ีก้าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและความทันสมัยของเทคโนโลยี 
 

9.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน ระดับ ปวช.1 และ นักศึกษา ระดับ ปวส.1 458 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีแรงบันดาลใจและรักต่อสาขาวิชาท่ีเลือกเรียน  

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕63 
ณ สถานประกอบการท่ีตรงกับสาขาวิชา 

  

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
ระดับปวช. จ านวน 31,700 บาท 
ระดับปวส. จ านวน 14,100 บาท 
  
 รวมทั้งส้ิน 

45,800.- 
 
 
 

45,800.- 
 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล  

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ      นักเรียน นักศึกษา 
 ได้ศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการ 
  จ านวน 458 คน   

ณ  
วิทยาลัยเทคนิค

มวกเหล็ก 

     
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ      45,800.-    
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          
          
          

      รวมเงิน  45,800.-    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  45,800.-    
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โครงการท่ี 3.22 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
1. ชื่อโครงการ โครงการนักเรียน นักศึกษา อาสาจราจร ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ชาย ชูเรณู   (หัวหน้างานปกครอง)                                       
ต าแหน่ง     ข้าราชการครู คศ.2                          โทรศัพท์ 036-344673                              
โทรสาร       036-344088                                E-mail 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ 

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วย งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะขอจัดท าโครงการนักเรียน 

นักศึกษา อาสาจราจร ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่ออ านวยความสะดวกในการจราจรให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง รอรับส่งนักเรียน นักศึกษาท่ีวิทยาลัย เพื่อเป็นการจัดระเบียบการจอดรถในโรงจอดรถ ให้มี
พื้นท่ีเพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษา ท่ีเดินทางมาโดยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ดังนั้น งานปกครอง เห็นความส าคัญ 
จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้กฎจราจรและการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนท่ีมีคนจ านวนมากอยู่ด้วยกัน  
3.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมจัดระเบียบการจราจรและจอดรถจักรยานยนต์ในโรงจอดรถ ให้มี 
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      ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เข้าออกได้อย่างสะดวก 
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก ให้มีความเสียสละให้กับส่วนรวม มีจิตอาสาในการท างานเพื่อสังคม 
3.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีกู้ยืมเงินเรียน (กยศ.) ได้มีเวลาเก็บช่ัวโมงจิตอาสา 
3.5 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ มีกิจกรรมในการแสดงตนเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
นักเรียน นักศึกษา มีวินัยจราจรและเคารพกฎจราจร 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
การจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพื้นท่ีจอด 

รถจักรยานยนต์ท่ีเพียงพอ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   70 คน 
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา      จ านวน   1,038 คน 
      รวมทั้งส้ิน   1,108 คน 

  6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีวินัยจราจรและเคารพกฎจราจร ตลอดจน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้     
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีวินัยจราจรและเคารพกฎจราจร 

  8.2 การจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพื้นท่ีจอด
รถจักรยานยนต์ท่ีเพียงพอ 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  1,038 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีวินัยจราจรและเคารพ
กฎจราจร ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้     
 

 

เชิงเวลา ในระหว่างวนัท่ี 13 พฤษภาคม - 13 กันยายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ 
รวมทั้งสิ้น 

2,000 บาท 
 2,000 บาท 
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        2,000 บาท    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  2,000 บาท    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  2,000 บาท    

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 3.23 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการวิทยาลัยสีขาว ปลอดส่ิงเสพติด ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ชาย ชูเรณู   (หัวหน้างานปกครอง)                                       
ต าแหน่ง     ข้าราชการครู คศ.2                          โทรศัพท์ 036-344673                              
โทรสาร       036-344088                                E-mail 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   

มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ 

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้อง เป็นไป

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ 
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจค้น
ของงานปกครองตลอดปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมา พบว่านักเรียน นักศึกษา พกบุหรี่  ไฟแช็ค  เป็นจ านวนมาก ซึ่ง
ถ้าไม่มีการป้องกันและป้องปราม อาจจะท าให้นักเรียนนักศึกษา คิดเสพสารเสพติดประเภทอื่นๆ เช่น กัญชา  ยาบ้า  
ฯลฯ  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน จึงควรมีการเพิ่มการสุ่มตรวจสารเสพติดจากนักเรียนนักศึกษากลุ่มเส่ียงให้มากขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดประเภทต่างๆ 
3.2. เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาเสพสารเสพติดประเภทต่างๆโดยการตรวจค้น ตรวจ 
       คัดกรองกลุ่มเส่ียง สัมภาษณ์ แจ้งผู้ปกครอง และส่งนักเรียน นักศึกษาท่ีเสพยาเสพติดเข้าสู่การบ าบัด 
3.3. เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติด และผู้ท่ีก าลังจะเสพ ไม่เข้าสู่วงจรของการเสพ โดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของยา

เสพติดประเภทต่างๆ 
 

4 ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
ไม่มีนักเรียน นักศึกษา เสพสารเสพติดในวิทยาลัย 
 

5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเส่ียงดีขึ้น 
 

6 กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   70 คน 
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา      จ านวน   1,038 คน 
      รวมทั้งส้ิน   1,108 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ไม่มีนักเรียน นักศึกษา เสพสารเสพติดในวิทยาลัย 
8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเส่ียงดีขึ้น 

 

 9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ 100 เปอร์เซ็น 1,038 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ห่างไกลยาเสพติดทุก
ชนิด 

 

เชิงเวลา ในระหว่างวนัท่ี 13 พฤษภาคม - 13 กันยายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ 
รวมทั้งสิ้น 

5,000 บาท 
 5,000 บาท 

 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        5,000 บาท    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  5,000 บาท    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  5,000 บาท    

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 3.24 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ชาย ชูเรณู   (หัวหน้างานปกครอง)                                       
ต าแหน่ง     ข้าราชการครู คศ.2                          โทรศัพท์ 036-344673                              
โทรสาร       036-344088                                E-mail. 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   
  มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
           มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
การบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาทางสุขภาพท่ีร้ายแรง ในการรณรง ค์เพื่อ

ควบคุมการบริโภคยาสูบ มุ่งให้มีการลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ เนื่องจากการงดบริโภคยาสูบหรือการหยุดสูบบุหรี่ จะ
ท าให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคท่ีเกี่ยวข้องกับการบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ลดลงได้อย่างมีนัยส าคัญ สุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของผู้ท่ีเลิกสูบบุหรี่ได้ ของสมาชิกในครอบครัว และของผู้อื่นในสังคมดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัวและประเทศชาติในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ท่ีมีสาเหตุแห่งความเจ็บป่วยมาจากการบริโภคยาสูบหรือ
การสูบบุหรี่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ หรือการเลิก
สูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี “วันงดสูบบุหรี่โลก” (World No Tobacco Day) ขึ้นใน วันท่ี 31 พฤษภาคม 
ของทุกปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้น จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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ประมาณ 5 ล้านคน ซึ่งเทียบเท่ากับเดือนละเกือบ 11,000 คน หรือวันละ 8 คน และในบุหรี่มีสารเคมี 4,000 
กว่าชนิด เช่น formaldehyde (สารเคมี ท่ีใช้ดองศพ) carbon monoxide (เช่นเดียวกับควันจากท่อไอเสีย
เครื่องยนต์) สาร acetone (สารเคมีท่ีใช้ล้างเล็บ) ซึ่งสารเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อสุภาพท้ังต่อผู้สูบเองและผู้ท่ี
ได้รับควันบุหรี่มือสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ท่ีได้รับควันบุหรี่เป็นเด็ก ก็จะยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้น เนื่องจากเด็กยัง
มีภูมิต้านทางโรคค่อนข้างต่ า และยังไม่สามารถป้องกันตนเองจากการได้รับควันบุหรี่จากผู้ใหญ่ได้ นอกจากนั้น 
งานวิจัยยังพบว่า ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิต จากโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ ปีละ 52,000 คน หรือช่ัวโมงละ 6 คน 
และผู้ท่ีติดบุหรี่ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เริ่มสูบและติดบุหรี่ ต้ังแต่ยังอยู่ในวัยรุ่น ในช่วงอายุ 11 – 18 ปี โดยยังสูบ
ต่อเนื่องไปจนอยู่ในวัยเยาวชน ในช่วงอายุ 19 – 25 ปี และผู้ใหญ่ตอนต้น ในช่วงอายุ 25 – 35 ปี ดังนั้น งาน
ปกครอง เห็นความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ถึงโทษและพิษภัย ตลอดจนผลร้ายของบุหรี่ ท าให้เกิดความเกรง

กลัวไม่กล้าเข้าไปเกี่ยวข้อง 
3.2 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา หันมาตระหนักสนใจและมีส่วนร่วม ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

และร่วมรณรงค์ เพื่อการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ 
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันให้วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และอบายมุขต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา

สามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากบุหรี่ 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น จากการเผยแพร่และแนะน า การควบคุมการบริโภคยาสูบ

และการรณรงค์ เพื่อการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักสนใจและมีส่วนร่วม ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและร่วม 

รณรงค์ เพื่อการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   70 คน 
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา      จ านวน   1,038 คน 
      รวมทั้งส้ิน   1,108 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตระหนักในผลของการสูบบุหรี่และลด ละ 
เลิก บุหรี่ 

 

๗. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักสนใจและมีส่วนร่วม ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและร่วม 

รณรงค์ เพื่อการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ 
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8.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะเพิ่มข้ึน จากการเผยแพร่และแนะน า การควบคุมการบริโภคยาสูบ
และการรณรงค์ เพื่อการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ 

 
      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ 100 เปอร์เซ็น 1,038 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตระหนักในผลของการ
สูบบุหรี่และลด ละ เลิก บุหรี่ 

 

เชิงเวลา ในวันท่ี 31 พฤษภาคม  
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ 
รวมทั้งสิ้น 

1,000 บาท 
 1,000 บาท 

 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 /๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        1,000    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  1,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  1,000    
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โครงการท่ี 3.25 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการอาชีวะรวมพลัง วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ชาย ชูเรณู   (หัวหน้างานปกครอง)                                       
ต าแหน่ง     ข้าราชการครู คศ.2                          โทรศัพท์ 036-344673                              
โทรสาร       036-344088                                E-mail 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ 

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ยาเสพติด เป็นปัญหาท่ีสร้างความเดือดร้อนและสูญเสียอย่างใหญ่หลวงท่ีเกิดกับมวลมนุษยชาติ ทุกชาติต่าง

หามาตรการป้องกันควบคุมแก้ปัญหายาเสพติดไม่ให้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับประชาชนในชาติของตนเอง 
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยให้ประเทศภาคี
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมในการณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ และได้ด าเนินการอย่าง
กว้างขวาง ในการปลูกฝังให้เกิดลักษณะตามท่ีต้องการนั้น  ผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยาเสพติด 
มีกิจกรรม มีการปฏิบัติท่ีตอบสนองสภาพปัญหา ความต้องการของวิทยาลัย ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการเป็นเครือข่ายความร่วมมือด าเนินกิจกรรมเชิงบูรณาการ มีการด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และการด าเนิน
กิจกรรมจะต้องได้รับความร่วมมือ สนับสนุนการด าเนินงานอย่างเหมาะสม   
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วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นวิทยาลัยท่ีขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประสบปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในนักเรียน นักศึกษา กลุ่มท่ีเป็น
วัยรุ่น ด้วยสภาพของพัฒนาการของวัยเด็ก สภาพ แวดล้อมทางสังคมและค่านิยมบางประการของครอบครัวและ
ชุมชน ล้วนเป็นสาเหตุท่ีมาของการเข้าไปยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เล็งเห็นความส าคัญ จึงก าหนดแผนการจัดกิจกรรม เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันแลแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน ปลูกฝัง สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เด็กและ
เยาวชนในความดูแล พ้นจากภัยยาเสพติดและอบายมุข ดังนั้น งานปกครอง จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติดวิธีการหรือ

แนวทางแก้ไขปัญหาช่วยกระตุ้นเร่งรณรงค์ เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดส้ินไป 
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอยา่งสร้างสรรค์ 

ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว 

สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติด  
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น จากการเผยแพร่และแนะน า เรื่องภัยของยาเสพติด 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
     นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักสนใจและมีส่วนร่วม ในการให้ความร่วมมือป้องกันยาเสพติด 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   70 คน 
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา      จ านวน   1,038 คน 
      รวมทั้งส้ิน   1,108 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กไม่เกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติด ใช้ชีวิตประจ าวัน
อย่างมีความสุข 

 

๗. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียนได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 
8.2 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
8.3 ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
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      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ 100 เปอร์เซ็น 1,038 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตระหนักในผลของภัย
จากยาเสพติด 
 

 

เชิงเวลา ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ 
รวมทั้งสิ้น 

1,000 บาท 
1,000  บาท 

 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        1,000    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  1,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  1,000    
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โครงการท่ี 3.26 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 
2. ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ชาย ชูเรณู   (หัวหน้างานปกครอง)                                       
ต าแหน่ง     ข้าราชการครู คศ.2                          โทรศัพท์ 036-344673                              
โทรสาร       036-344088                                E-mail 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   
  มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
           มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยทุธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ตามระเบียบของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน 

นักศึกษา พ.ศ.2563 ในการก าหนดให้ นักเรียน นักศึกษา ต้องสวมใส่เครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบท้ังนักเรียน 
นักศึกษา ชายและหญิง ปรากฏว่าปัจจุบันนี้มี นักเรียน นักศึกษา บางคนแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย 
แต่งกายตามกระแสนิยมของสังคม บางครั้งแต่งกายไม่เหมาะสม 
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ดังนั้น งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงเห็นสมควรให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการแต่งกายให้ถูกระเบียบและเหมาะสม อันจะเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา เพื่อเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับวิทยาลัย  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้ถึงความส าคัญการปฏิบัติตามกฏระเบียบของวิทยาลัย 
3.2 เพื่อใหน้ักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เปลียนบุคลิกภาพเป็นบุคลิกภาพท่ีดี ภูมิฐาน แต่งกายเหมาะสมกับอยู่ในวัย 
      นักเรียน นักศึกษา 

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก แต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัย  
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก แต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัยเป็นแบบอย่างท่ีดี  

แก่นักเรียน นักศึกษา ในรุ่นต่อๆไป และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคม 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียด จ านวน....คน (ใคร) จ านวน....แห่งใด (ที่ใด) 
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   70 คน 
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา      จ านวน   1,038 คน 
      รวมทั้งส้ิน   1,108 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ท่ีเคารพ
กฎระเบียบ และการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 

๗. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีบุคลิกภาพท่ีดี และเหมาะสมกับการท างานในอนาคต 
 8.2 วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ท่ีดีงาม ปรากฏต่อสายตาของบุคคลภายนอก 
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 9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ 100 เปอร์เซ็น 1,038 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปลูกฝังให้นักเรียน
นักศึกษาเป็นผู้ท่ีเคารพกฎระเบียบ และการแต่งกายให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

 

เชิงเวลา ในระหว่างวนัท่ี 13 พฤษภาคม - 13 กันยายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ 
รวมทั้งสิ้น 

1,000 บาท 
 1,000 บาท 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        1,000 บาท    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  1,000 บาท    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  1,000 บาท    
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โครงการท่ี 3.28 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
1. ชื่อโครงการ โครงการหยุด ดับ เข็น จอด ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ชาย ชูเรณู   (หัวหน้างานปกครอง)                                       
ต าแหน่ง     ข้าราชการครู คศ.2                          โทรศัพท์ 036-344673                              
โทรสาร       036-344088                                E-mail 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
           ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   
 มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
          มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ 
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วย งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะขอจัดท าโครงการหยุด ดับ เข็น 

จอด ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่ออ านวยความสะดวกในการจราจรให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง รอ
รับส่งนักเรียน นักศึกษาท่ีวิทยาลัย เพื่อเป็นการจัดระเบียบการจอดรถในโรงจอดรถ ให้มีพื้นท่ีเพียงพอต่อนักเรียน 
นักศึกษา ท่ีเดินทางมาโดยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ดังนั้น งานปกครอง เห็นความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการ
ดังกล่าว 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อเป็นการบอกสัญลักษณ์ป้ายจราจร 
3.2. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรภายในและภายนอกวิทยาลัย 
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3.3. เพื่อจัดระเบียบการจราจรวิทยาลัย 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
นักเรียน นักศึกษา มีวินัยจราจรและเคารพกฎจราจร 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
การจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพื้นท่ีจอด 

รถจักรยานยนต์ท่ีเพียงพอ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   70 คน 
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา      จ านวน   1,038 คน 
      รวมทั้งส้ิน   1,108 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีวินัยจราจรและเคารพกฎจราจร ตลอดจน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้     

 

๗. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีวินัยจราจรและเคารพกฎจราจร 

  8.2 การจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพื้นท่ีจอด
รถจักรยานยนต์ท่ีเพียงพอ 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  1,038 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีวินัยจราจรและเคารพ
กฎจราจร ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้     
 

 

เชิงเวลา ในระหว่างวนัท่ี 13 พฤษภาคม - 13 กันยายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ 
รวมทั้งสิ้น 

8,000 บาท 
 8,000 บาท 

                                                                                                              /๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        5,000 บาท    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  5,000 บาท    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  5,000 บาท    
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โครงการท่ี 3.29 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน นางศิริณภา  กุลสุวรรณ 
ต าแหน่ง หัวหน้าแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โทรศัพท์ 036-344673 
โทรสาร 036-344-088  E-mail sirinapa3022@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล 

ข้อท่ี8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม    
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
           มิติท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน”    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที ่2 ยกระดับคุณภาพผูเรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ

และศึกษาต่อภายใน 1 ปี ซึ่งนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาท้ังในระดับ ปวช. และ ปวส. นั้น นอกจากจะมีความรู้ใน
วิชาชีพแล้ว ยังต้องมีความรู้และข้อมูลในด้านการศึกษาต่อและการก้าวเข้าสู่โลกของวิชาชีพในการท างาน เช่น การ
หางาน การรับสมัครงาน และการปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับวิชาชีพท่ีเรียน การปัจฉิมนิเทศจึงเป็นวิธีการให้
ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวเบื้องต้นท่ีจะช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ การท างานและเป็นผู้ท่ีมี คุณธรรมน า
ความรู้ สามารถปรับตัวเข้ากับอาชีพได้ 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ในเรื่องการเตรียมการสมัครเรียนต่อและการสมัครงาน การหางาน

ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ 
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจบไปแล้วได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและมีงานท า มีสถานท่ีท างานท่ีดี  
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนต่อและมีงานท า ตรงตามสาขาท่ีเรียนมาในอนาคต 
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4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับปวช.3 และ ปวส.2 จ านวน 290 คน 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีจบการศึกษามีความเข้าใจใน
การสมัครงานและคัดเลือกเข้าท าท างานในสถานประกอบการ  
5.3 นักเรียน นักศึกษา มีงานท าตรงตามความต้องการของตนเอง 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จ านวน 290 คน  
                                               รวมทั้งส้ิน 290 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีความพร้อมเข้าท างานในสถาน
ประกอบการและมีงานท า มีรายได้ 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศครบทุกคน 
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติตามข้ันตอนในการสมัครงานได้ถูกต้อง 
 8.3. นักเรียน นักศึกษารู้ประสบการณ์จริงจากตัวแทนสถานประกอบการ   
 8.4. นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจถึงวิธีการสมัครงานและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
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      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับปวช.3 และ ปวส.
2 จ านวน 290 คน 
 
 
 

290 คน 

เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช.3 และ 
ปวส.2 ท่ีจบการศึกษามีงานท า มีรายได้ตามเกณฑ์ทุกคน 
 

 

เชิงเวลา วันท่ี  18 กุมภาพันธ์   2563 
อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ    1. กระดาษ A4 =  5 รีม        
           2.  ป้ายไวนิล         
ค่าใช้สอย 1. ค่าของท่ีระลึกวิทยากร 
            2. ค่าอาหารว่าง 290 ชุด (50x25)    
                 

 
รวมทั้งส้ิน 

550.-บาท 
   500.- บาท 
1,500.- บาท 
1,๒50.- บาท 

 
 

3,800.- บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...

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


 

  

         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เชน่ ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

งบด าเนินงาน 
 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่นๆ 
งบเงินอุดหนุน 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ  √   นั ก เ รี ยน  นั ก ศึ กษา
วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
มวกเหล็ก ระดับปวช.
3 และ ปวส.2 จ านวน 
290 คน 

อาคาเอนกประสงค์ 
(โรงอาหาร)
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 
 

    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ   √       
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ   √       
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    √      
         
         

      รวมเงิน    3,800.- บาท 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    3,800.- บาท 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 3.30 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1.ชื่อโครงการ ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับสถานศึกษา 
ผู้ประสานงาน  นายนปคณ   ฉิมช้าง 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ โทรศัพท์   036-344673 
โทรสาร   036-344088    E-mail    
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ ด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ข้อท่ี 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย    

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

พันธกิจท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที ่14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานนิทรรศการ และงานวิจัย 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

ด้วยวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของผลงาน โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ของผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาท่ีได้ด าเนินการจัดท าผลงาน โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ขึ้น  

 

ในการนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีขวัญก าลังใจและแนวทางในการพัฒนาผลงาน โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ จึงได้ด าเนินโครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกและจัดแสดงผลงาน โครงการ 
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของนักเรียน นักศึกษา และน าไปสู่การประกวดในระดับต่างๆ ต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑ เพื่อจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับสถานศึกษา 
3.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ แนวความคิดในการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ จ านวน 30 ผลงาน 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะ แนวความคิดในการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน

สร้างสรรค์  
5.2 นักเรียน นักศึกษาได้น าผลงานส่ิงประดิษฐ์ไปจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  จ านวน   30  ผลงาน  
       รวมทั้งส้ิน         30      ผลงาน  

6.2เชิงคุณภาพ 
   นัก เรียน นัก ศึกษาไ ด้พัฒนาทักษะ แนวความคิดในการจัดท า ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม                  
และงานสร้างสรรค์ 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ แนวความคิดในการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

8.2 นักเรียน นักศึกษาได้น าผลงานส่ิงประดิษฐ์ไปจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
 

      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
 

 

ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  จ านวน  30 ผลงาน
  

 30 ผลงาน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ แนวความคิดในการจัดท า
ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี พฤศจิกายน – ธันวาคม 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 
1. ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล           

ค่าวัสดุ 
1. กระดาษการ์ด   (2*250)            
2. เข็มหมุด (5*65) 
3. แล็คซีน (35*5) 

รวมทั้งส้ิน 

 
1,000 

 
500 
325 
175 

2,000 บาท 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

   ด าเนินการใน 
      ไตรมาส 
        () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     นักเรียน นักศึกษา
ได้พัฒนาทักษะ 
แนวความคิดใน
การจัดท า
สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม                  
และงาน
สร้างสรรค ์

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 2,000    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          

      รวมเงิน  2,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  2,000    

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 3.31 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา ประจ าวัน (กิจกรรม Home room) ภาคเรียนท่ี 1
ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นายวสันต์  สมวงษ์สา 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการ       โทรศัพท์  036-344-673 
โทรสาร  036-344-088       E-mail  

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล 

 ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ 

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
 งานประกันคุณภาพ  

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
      มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
      พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      กลยุทธ์ท่ี 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
      กลยุทธ์ท่ี 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ส านักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ทางส านักติดตามได้มอบหมายให้แต่ละสถานท่ีศึกษา
จัดท าโครงการดังกล่าว ทางวิทยาลัยจึงมอบหมายให้งานครูท่ีปรึกษา จัดท าโครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าวัน (กิจกรรม Home room)  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕63 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน และลด
ปัญหานักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน และหาวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนต่อไป ดังนั้น งานครูท่ี
ปรึกษา จึงมึความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างครูท่ีปรึกษากับนักเรียน นักศึกษา ท าให้นักเรียน นักศึกษา         

เกิดความอุ่นใจ ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ  
3.2 เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้แลกเปล่ียนความคิดและแสดงความคิดเห็น       

และเปิดโอกาสให้ระบายความคับข้องใจ 
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ 
3.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ 
3.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามารถและทักษะในการท างานร่วมกัน เรียนรู้การอยู่ร่วมกันแบบ

ประชาธิปไตย 
3.6 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 
3.7 เพื่อให้งานบริหารการศึกษาด าเนินไปด้วยดีนักเรียน นักศึกษา รู้จั กและเข้าใจให้ความร่วมมือกับ

วิทยาลัย และลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
ครูท่ีปรึกษาสามารถให้ค าปรึกษาในประเด็นการเข้าพบนักเรียน นักศึกษา การให้ค าปรึกษาด้าน 

วิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม และการแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาเป็น 
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
ครูท่ีปรึกษาได้มีการแสดงความจริงใจ และการพัฒนาศักยภาพของการเป็นครูท่ีปรึกษา ซึ่งจะท าให้มี 

ผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสมบูรณ์แบบ 
5 กลุ่มเป้าหมาย  

5.1 เชิงปริมาณ 
๖.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน           70        คน 
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา   จ านวน      1,100        คน 
      รวมทั้งส้ิน    1,170        คน 

5.2 เชิงคุณภาพ 
ครูท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษา แนะน าวิธีการต่างๆให้กับนักเรียน นักศึกษา ท าให้นักเรียน นักศึกษา เกิด
ความอุ่นใจ ได้เรียนรู้แลกเปล่ียนความคิดและกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น 

 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ครูท่ีปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา ท าให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความอบอุ่นใจเกิดความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 8.2 ครูท่ีปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้แลกเปล่ียนความคิดและแสดงความคิดเห็นและเปิด
โอกาสให้ระบายความคับข้องใจ 

 8.3 นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ และมีทักษะในการท างานร่วมกัน เรียนรู้
การอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย มีความตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 

 8.4 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันน้อยลง 
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      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- นักเรียน นักศึกษา 
- ครูท่ีปรึกษา เข้าพบนักเรียน นักศึกษา ทุกวัน หลังท า

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงไม่น้อยกว่า 98% 

70 คน 
1,100 คน 

เชิงคุณภาพ - ครูท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษา แนะน าวิธีการต่างๆให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ท าให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความอุ่นใจ ได้เรียนรู้
แลกเปล่ียนความคิดและกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น 

 

เชิงเวลา ในระหว่างวนัท่ี 13 พฤษภาคม - 13 กันยายน 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
                                                                       รวมทั้งส้ิน 

2,000 บาท 

2,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...  
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. ประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        2,000 บาท    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  2,000 บาท    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  2,000 บาท    
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โครงการท่ี 3.32 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 
2563 
ผู้ประสานงาน นายวสันต์  สมวงษ์สา 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการ       โทรศัพท์  036-344-673 
โทรสาร  036-344-088       E-mail  

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล 

 ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ 

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
 งานประกันคุณภาพ  

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านทักษะ

ทางวิชาการ วิชาชีพ  และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเสริมสร้างความรู้ และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมให้เป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศท่ีต้องเร่งด าเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่า
จริงจัง ท าให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเท
ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียนออกกกลางคันแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนยัง
ไม่หมดไป  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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 ดังนั้นงานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้ด าเนิน
โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1. เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาได้เห็นสภาพท่ีแท้จริง ของส่ิงแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของ
นักเรียน นักศึกษา ได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองท่ีมีต่อวิทยาลัย และนักเรียน นักศึกษา 

3.2. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและวิทยาลัย อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ท่ีดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน นักศึกษา 

3.3. เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและวิทยาลัย ในการสร้างเครือข่ายในการดูแล เฝ้า
ระวังนักเรียน นักศึกษา ท่ีคาดว่าจะมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ การเข้าเรียนสาย การขาดเรียน ฐานะทางครอบครัว 
และการใช้สารเสพติด เพื่อติดตามนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องลดปัญหากลุ่มเส่ียง ลดปัญหาการออกกลางคัน 
ช่วยเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะ 

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
ครูท่ีปรึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและวิทยาลัย อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือท่ีดีในการ

ช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
ครูท่ีปรึกษาได้มีการติดตามนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องลดปัญหากลุ่มเส่ียง ลดปัญหาการออก

กลางคันเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน           70        คน 
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา   จ านวน      1,100        คน 
      รวมทั้งส้ิน    1,170        คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
    ครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครอง มีความเข้าใจและร่วมมือกันในการวางแผนพฒันากิจการนักเรียน  
  นักศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ   
    บ้านนักเรียน นักศึกษา ในพื้นท่ีบริเวณอ าเภอมวกเหล็กและอ าเภอใกล้เคียง 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
8.2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัยและจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
8.3 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดลงต่ ากว่าร้อยละ 20 
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      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- นักเรียน นักศึกษา 

70 คน 
1,100 คน 

เชิงคุณภาพ       ครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครอง มีความเข้าใจและร่วมมือกันในการ
วางแผนพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2563 
ณ บ้านนักเรียน นักศึกษา ในพื้นท่ีบริเวณอ าเภอมวกเหล็กและอ าเภอ
ใกล้เคียง 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
                                                                       รวมทั้งส้ิน 

 

2,000 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        2,000    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  2,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  2,000    
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โครงการท่ี 3.33 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  พัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
ผู้ประสานงาน  นางสาวจินดารัตน์ มีแสง 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน              โทรศัพท์ 
โทรสาร          E-mail 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 2 เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
           ยุทธศาสตร์ที่  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
          มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ  
 งานประกันคุณภาพ  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อที่  2.2  การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ข้อที่  3  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก 

ภาคส่วน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน                 

ท าให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ท้ังทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียนของประเพณีวัฒนธรรมในวัน
คริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ดังนั้น แผนกวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึง จัดกิจกรรม                    
ท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จัก วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษาโดยเป็นการบูรณาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อมุ่ง
สอดแทรกความรู้ ด้วยกิจกรรมต่างๆท าให้นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างได้เหมาะสม  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
 - ประกวดชุด Santa – Santy 
 - ประกวดร้องเพลง – เต้น 
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 - ประกวดวาดภาพวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
 - ตอบค าถามภาษาอังกฤษ 
3.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
3.3 เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน  1,165 คน 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
5.2 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
5.3 นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจและ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
   6.1 เชิงปริมาณ 

6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา    จ านวน......... 1,165......คน 
      รวมทั้งส้ิน..... 1,165......คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
6.2.2  นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
6.2.3  นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจและ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมวนัคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
8.2  นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
8.3  นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจและ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 1,165 คน 

เชิงคุณภาพ  
1.  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมวัน
คริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
2.  นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
3.  นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจและ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
  

รวมทั้งส้ิน 

20,000บาท 
 
20,000บาท 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน.
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส 
        () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
งบลงทุน 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        20,0๐๐    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            

      รวมเงิน  20,0๐๐    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ  20,0๐๐    
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โครงการท่ี 3.34 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  สัปดาห์วิทยาศาสตร์   
ผู้ประสานงาน  นางสาวมลิวัลย์  ไวยกรรณ์ 
ต าแหน่ง  ครู คศ.2    โทรศัพท์ 
โทรสาร      E-mail 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 3  เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่  2  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ   
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี

คุณภาพ  
 งานประกันคุณภาพ  ด้านปัจจัยพื้นฐาน      

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน      
ข้อที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ ๙ การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2. หลักการและเหตุผล 
กระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นับเป็นการด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการก าหนด 

ปัญหา  การลงมือท าการทดลอง การสังเกตผลท่ีเกิดขึ้น การรวบรวมข้อมูล การแปรผลข้อมูลและสรุปผลการทดลอง
ท่ีได้  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กันให้เกิดคุณค่าทางรูปธรรมมากขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นด้านการส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ ทางอาหาร เป็นต้น 

ดังนั้น แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษา 
ได้มีโอกาสฝึกใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและ
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเผยแพร่ความก้าวหน้ารวมท้ังการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์   
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1  เพื่อส่งเสริมเจตคติและความคิดสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมี 

คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
3.2  เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพ 
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4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน 1,165 คน 

  

5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
   5.๑  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กสามารถน าทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
    5.2  ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 

6 กลุ่มเป้าหมาย  
   6.1 เชิงปริมาณ 

6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา    จ านวน......... 1,165......คน 
      รวมทั้งส้ิน..... 1,165......คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.1.๑  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กสามารถน าทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
      6.1.2  ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กสามารถน าทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป

ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
8.2  ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 
1,165 คน 

เชิงคุณภาพ -  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กสามารถน าทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
-  ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
 รวมทั้งส้ิน 

12,0๐๐บาท 
12,0๐๐บาท 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส 
        () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        12,0๐๐    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            

4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
      รวมเงิน  12,0๐๐    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  12,0๐๐    
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โครงการท่ี 3.35 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 
ผู้ประสานงาน  นางสาวมลิวัลย์  ไวยกรรณ์ 
ต าแหน่ง  ครู คศ.2    โทรศัพท์ 
โทรสาร      E-mail 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 3  เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
           ยุทธศาสตร์ที่  2  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ   
          มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ  
 งานประกันคุณภาพ  ด้านปัจจัยพื้นฐาน      

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน      
ข้อที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ ๙ การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ได้ก าหนดให้สถานศึกษา   

ส่งเสริม  สนับสนุนผู้สอน  บุคลากร  และผู้เรียน  ในแต่ละหลักสูตร  ทุกสาขาวิชา/สาขางาน  ให้มีการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  การ
ประกอบอาชีพและ/ หรือการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น  และประเทศซึ่งน าไปสู่การแข่งขันระดับชาติ 

เนื่องด้วยวันท่ี  18  สิงหาคม    เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  วันดังกล่าวได้มีการจัดการประกวด 
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่   เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน–นักศึกษาได้น าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีเรียนมาประยุกต์ใช้ในการท าโครงการวิทยาศาสตร์ อีกท้ังเป็นการเพิ่มทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ และ
สามารถน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้   แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์   ได้
คัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับช้ันปวช. และระดับ  ปวส. เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับช้ันละ  1  โครงงาน  รวม  2  โครงงาน  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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3.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัย
งานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง   

3.3  เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียน มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันอย่าง     
กว้างขวาง 

3.4   เพื่อให้ผู้เรียนได้น าความรู้ความคิดและประสบการณ์ท่ีมีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ   

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1  โครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประกวด จ านวน  10  

โครงงาน 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
   5.๑  ให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

5.3  ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
   6.1 เชิงปริมาณ 

6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา    จ านวน......... 1,165......คน 
      รวมทั้งส้ิน..... 1,165......คน 

5.3 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
6.2.2 ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 

7.  พื้นที่ด าเนินการ    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
8.2 ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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9.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ   โครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ 

เข้าร่วมประกวด         
10  โครงงาน 

เชิงคุณภาพ -  ให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
-  ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย  
(รายละเอียดแนบ สผ.1) 

รวมทั้งส้ิน 

 
20,0๐๐บาท 
20,0๐๐บาท 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส 
        () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นท่ีด าเนินการ 
ระบ ุ

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        20,0๐๐    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  20,0๐๐    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  20,0๐๐    
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โครงการท่ี 3.36 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  สอบธรรมศึกษา 
ผู้ประสานงาน  นางขวัญชนก  แสนอภัย 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์ 
โทรสาร      E-mail 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 3  เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี

คุณภาพ  
 งานประกันคุณภาพ   

ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ข้อที่  3  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 16 ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

2. หลักการและเหตุผล 
สถาบันการศึกษาของไทยได้เห็นความส าคัญพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติของไทย มี 

หลักธรรม ค าสอน การปฏิบัติตนท่ีน าสู่การพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นบ่อเกิดของคุณธรรม จริยธรรมในหมู่นักเรียน นักศึกษา 
นักเรียน นกัศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธแต่ยังขาดความรู้เรื่อง
พระพุทธศาสนา ท าให้เกิดความศรัทธาและยึดมั่นในพุทธศาสนาลดน้อยถอยลงเรื่อยๆ 

การท่ีจะให้เยาวชนไทยสืบทอดและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป จะต้องให้ 
นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถงึความส าคัญ ได้เรียนรู้ศึกษาหลักธรรม พุทธประวัติ รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นศาสนิก
ชนท่ีดี จะท าให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีจิตใจสูงส่ง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกรอบในการด าเนนิชีวิต จะส่งผลให้
สังคมไทยมีแต่ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ าใจ มีความรักสามัคคีช่วยให้ชาติเจริญก้าวหน้า 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อให้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2 เพื่อพัฒนาและยกระดับจิตใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
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3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมและมีโอกาสสอบนักธรรม 
3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เป็นพลเมืองดีของไทยและพลเมืองดีของโลกตามหลักธรรมของพุทธศาสนา 

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าสอบ/สอบผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

  
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
  5.1  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมศึกษา เพื่อส่งเสริม
พัฒนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีและเป็นพลเมืองดีและพลโลกท่ีดี 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
   6.1 เชิงปริมาณ 

6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา    จ านวน......... 1,165......คน 
      รวมทั้งส้ิน..... 1,165......คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
         6.2.1  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีและเป็นพลเมืองดีและพลโลกท่ีดี 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
         8.1.1  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีและเป็นพลเมืองดีและพลโลกท่ีดี 
 

9.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 
1,165 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สอบธรรมศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีและเป็นพลเมืองดีและพลโลกท่ีดี 
 
 

 

เชิงเวลา เดือนพฤศจิกายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย   

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน.
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส 
        () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
งบลงทุน 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ            
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            

      รวมเงิน      
งบประมาณรวมทั้งโครงการ      
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โครงการท่ี 3.37 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  วันภาษาไทยแห่งชาติ 
ผู้ประสานงาน  นายไมตรี  ไชยชมภู 
ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย           โทรศัพท์ 
โทรสาร      E-mail 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 3 เรียนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี

คุณภาพ  
 งานประกันคุณภาพ  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
ข้อที่  3  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

       กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้  
 

2. หลักการและเหตุผล 
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีเสียงวรรณยุกต์ ความแตกต่างของเส้นวรรณยุกต์ ท าให้ความหมายต่างกันไป แต่ 

ภาษาไทยยังมีการออกเสียงและส าเนียงท่ีหลากหลายตามท้องถิ่นต่าง ๆ ท้ังภาษาเหนือ อีสาน ใต้ และภาษาถิ่นกลาง 
ความหลากหลายของแต่ละส าเนียง จะสร้างสรรค์ความไพเราะให้กับภาษาไทยท่ีมีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
เฉพาะถิ่นของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ 

ปัจจุบันการออกเสียงภาษาไทย มีความเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา อาจท าให้การออกเสียง 
ผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนื่องจากความหล่ังไหลของวัฒนธรรมต่างชาติ วันภาษาไทยแห่งชาติ จึงเป็นวันท่ีส าคัญท่ีเยาวชน
ไทยควรให้ความส าคัญและตระหนักถึงการออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขระ การอ่านบทกลอนต่างๆ การ
ได้รับความรู้และอนุรักษ์วรรณกรรมไทยในแต่ละยุคสมัย ซึ่งทรงคุณค่าในการระลึกถึงและอนุรักษ์ไว้สืบไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 - การประกวดคัดลายมือ 
 - การประกวดวาดภาพ 
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 - การประกวดแต่งกลอน 
 - การประกวดอ่านท านองเสนาะ 
 - การประกวดเขียนเรียงความ 
 - การประกวดตัวละครในวรรณคดี 
 - การแสดงนิทานพื้นบ้าน 
3.2 เพื่อรณรงค์การอ่าน การออกเสียงถูกต้องตามอักขระและการใช้ภาษาไทยถูกต้องตามกาลเทศะ 
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจท่ีคนไทยมีภาษาเป็นของตนเอง 
3.4 เพื่อจัดกิจกรรม รณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความส าคัญของการวรรณกรรมไทยรับผิดชอบต่อตนเอง  

สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน  1,165 คน 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
  5.1  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง การคัดลัดลายมือ การอ่านท านองเสนาะ และวรรณกรรม
ไทย 
 

6 กลุ่มเป้าหมาย     
6.1 เชิงปริมาณ 

6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา    จ านวน......... 1,165......คน 
      รวมทั้งส้ิน..... 1,165......คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
          6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง การคัดลัดลายมือ การอ่านท านองเสนาะ และ
วรรณกรรมไทย 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  8.1  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง การคัดลัดลายมือ การอ่านท านองเสนาะ และวรรณกรรม
ไทย 
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9.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 1,165 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้
เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์การใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง การคัดลัดลายมือ การอ่านท านองเสนาะ และ
วรรณกรรมไทย 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
รวมทั้งส้ิน 

10,000บาท 
10,000บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน.
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส 
        () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
งบลงทุน 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        10,0๐๐    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            

      รวมเงิน  10,0๐๐    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ  10,0๐๐    
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โครงการท่ี 3.38 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  คณิตคิดเร็ว 
ผู้ประสานงาน  นางสาวรัชนีกร  เติมวุฒิ 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน              โทรศัพท์ 
โทรสาร           E-mail 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี

คุณภาพ  
 งานประกันคุณภาพ  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อที่  2.2  การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
ข้อที่  3  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะ

และการประยุกต์ใช้  
 

2. หลักการและเหตุผล 
จากการท่ีส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนด

มาตรฐานให้สถานศึกษาจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนเป็นการส่งเสริมด้าน วิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รวมทั้งด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน     มีการจัด
กิจกรรมอย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนและเกิดประโยชน์สูงสุดของนักเรียน-นักศึกษา 

วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาท่ีมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน เพราะเป็นวิชาท่ีสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
พัฒนาความคิด เกิดทักษะความช านาญในการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการ
เรียนวิชาอื่นๆ แต่เรามักพบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานทางการเรียนวิชาดังกล่าวไม่ค่อยดีนัก  เนื่องจากเป็นวิชา
ท่ีต้องใช้ทักษะในการฝึกปฏิบัติ ดังนั้นการจัดกิจกรรมคณิตคิดเร็ว เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียน
นักศึกษามีทักษะในการคิดและค านวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อจัดกิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
 - การแข่งขัน คณิตคิดเร็ว โดยใช้โปรมแกรม GSP 
 - การแข่งขัน SUDOKU 
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 - การแข่งขัน เกมส์ 24 
3.2 เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการคิดค านวณและสามารถแก้ปัญหาเป็น 
3.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ 
3.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน  1,165 คน 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
4.4  นักเรียน นักศึกษา ฝึกความคิด สร้างกลยุทธ์ ฝึกการตัดสินใจ ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ ค้นหา 

กฎเกณฑ์บางอย่างทางคณิตศาสตร์ ฝึกการใช้ไหวพริบในการวางแผน ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 

5 กลุ่มเป้าหมาย  
  6.1 เชิงปริมาณ 

6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา    จ านวน......... 1,165......คน 
      รวมทั้งส้ิน..... 1,165......คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ฝึกความคิด สร้างกลยุทธ์ ฝึกการตัดสินใจ ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ ค้นหา 

กฎเกณฑ์บางอย่างทางคณิตศาสตร์ ฝึกการใช้ไหวพริบในการวางแผน ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  8.1  นักเรียน นักศึกษา ฝึกความคิด สร้างกลยุทธ์ ฝึกการตัดสินใจ ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ ค้นหา 
กฎเกณฑ์บางอย่างทางคณิตศาสตร์ ฝึกการใช้ไหวพริบในการวางแผน ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์  
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 1,165 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ฝึกความคิด สร้างกลยุทธ์ ฝึกการ 
ตัดสินใจ ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ ค้นหากฎเกณฑ์บางอย่างทาง
คณิตศาสตร์ ฝึกการใช้ไหวพริบในการวางแผน ฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์  

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
 รวมทั้งส้ิน 

5,000บาท
5,000บาท 
/๑๐.สรุปข้ันตอน.
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส 
        () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
งบลงทุน 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        5,0๐๐    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            

      รวมเงิน  5,0๐๐    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ  5,0๐๐    
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โครงการท่ี 3.39 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  ครอบครัวศีล 5 
ผู้ประสานงาน  นายไมตรี  ไชยชมภู 
ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย             โทรศัพท์ 
โทรสาร      E-mail 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 3 เรียนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่  ข้อท่ี 4  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล                 
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ใหทั้นกับยุคสมัยอย่างมี 
คุณภาพ  

 งานประกันคุณภาพ   
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อที่  1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
ข้อที่  3  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษะท่ี

พึงประสงค์  
 

2. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากตามมติเถรสมาคม มีการจัดต้ังโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาว

ไทย รักษาศีล 5 ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จนรวมถึงประชาชนทุกคนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุน ส่งเสริม
ให้สถาบันการศึกษาได้เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 วิทยาลัยฯ ก็เป็นสถาบันหนึ่งท่ีเปรียบเสมือน
ครอบครัวใหญ่ และครอบครัวเป็นหน่วยย่อยท่ีสุดของสังคม แต่มีความส าคัญมากท่ีสุด การแก้ปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบันนี้ เช่น ปัญหาเยาวชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการกระทบกระท่ังในสังคม ต้องเริ่มต้นท่ีสถาบันครอบครัว 
ด้วยการสร้างความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว โครงการ
ครอบครัวศีล 5 เป็นโครงการท่ีรณรงค์เรื่องการฝึกฝนสร้างนิสัยท่ีดี เพราะเราเช่ือว่า “นิสัยท่ีดี...เป็นรากฐานส าคัญ
ของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมท่ีสงบสุข” 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จึงจัดท าโครงการครอบครัวศีล 5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวศีล 5 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิกในโครงการฯ รักษาศีล 5 
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ส่งผลให้สมาชิกฯ มีวาจา และกายท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม อันน ามาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเข้าใจ
กัน มีการให้ และการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นพลังสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวศีล 5 
3.2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกโครงการครอบครัวศีล 5 รักษาศีล 5 เพื่อกาย วาจา ใจ อัน 

บริสุทธิ์ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีดีต่อไป 
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีจิตต้ังมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในกลม 

สันดาน 
3.4  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและพลเมืองดีของ 
โลกตามหลักธรรมของพุทธศาสนา 

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน  1,165 คน 

 
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 

5.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวศีล 5  
เพื่อส่งเสริมพัฒนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีและเป็นพลเมืองดีและพลโลกท่ีดี 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย  
   6.1 เชิงปริมาณ 

6.๑.๑  นักเรียน นักศึกษา    จ านวน......... 1,165......คน 
      รวมทั้งส้ิน..... 1,165......คน 

6.3 เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 

ครอบครัวศีล 5 เพื่อส่งเสริมพัฒนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีและเป็นพลเมือง
ดีและพลโลกท่ีดี 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  8.1  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง การคัดลัดลายมือ การอ่านท านองเสนาะ และวรรณกรรม
ไทย 
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9.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 1,165 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้
เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์การใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง การคัดลัดลายมือ การอ่านท านองเสนาะ และ
วรรณกรรมไทย 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
รวมทั้งส้ิน 

5,000บาท 
5,000บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน.
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส 
        () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
งบลงทุน 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        5,0๐๐    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            

      รวมเงิน  5,0๐๐    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ  5,0๐๐    
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โครงการท่ี 3.40 โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการเก่งดีมีความสุข 
ผู้ประสานงาน นายศักดา  ข าเขียว 
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์0952481597 
โทรสาร……………………-…………………………...................... E-mail sakda7812@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
  นโยบายรัฐบาล ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญ
ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 

            ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
                 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล   
                มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น  
                 มีเอกภาพใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 

  งานประกันคุณภาพ 
      ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

                ข้อท่ี 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
         แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

      มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      พันธกิจท่ี ข้อท่ี  2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
      กลยุทธ์ท่ี 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

ด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กได้ส่งเสริมให้สมาชิกท่ีสังกัดชมรมวิชาชีพมีทักษะความเป็นเลิศด้านวิชา ชีพ  ขณะเดียวกันก็
สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเจตคติและลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหมู่ของสมาชิกขององค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดยก าหนดกิจกรรมออกเป็น 2 เป้าหมายใน
แต่และเป้าหมายมีแผนพัฒนา 5 แผนงาน เป้าหมายท่ี 1 ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีมี
ความสุขและเป้าหมายท่ี 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นคนดีและมีความสุข 
3.2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นคนเก่งและมีความสุข 
3.3. เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข 
3.4. เพื่อจัดท าโครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข 
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3.5 เพื่อน าความรู้และทักษะท่ีได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมาก
ยิ่งขึน้ 
 

5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
5.1.  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  จ านวน 913 คน 
5.2.  ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จ านวน 69 คน 

 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
6.1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเป็นคนดีและมีความสุข 
6.2. นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเป็นคนเก่งและมีความสุข 
6.3. นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นดีและมีความสุข 
6.4. นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข 
6.5.  นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมากยิ่งขึ้น 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียด จ านวน....คน (ใคร) จ านวน....แห่งใด (ที่ใด) 
7.1. เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ      จ านวน  913 คน 
6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม   จ านวน   69 คน 
               รวมทั้งส้ิน        982 คน 

7.2. เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเป็นคนดีและมีความสุข และมีความรู้ เกี่ยวกับการเป็นคน

เก่งและมีความสุข มีทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนาให้สมาชิกเป็นคนดี และ คนเก่ง และสามารถน าทักษะท่ี
ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น 

 
 ๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.4 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเป็นคนดีและมีความสุข 
8.5 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเป็นคนเก่งและมีความสุข 
8.6 นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นดีและมีความสุข 
8.7  นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข 
8.8  นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 

/5. ผลลัพธ์ของ…..
ใแผนงาน.. 
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      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

913 คน 
69 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเป็นคนดีและมีความสุข และมี
ความรู้เกี่ยวกับการเป็นคนเก่งและมีความสุข มีทักษะในการจัด
กิจกรรมพัฒนาให้สมาชิกเป็นคนดี และ คนเก่ง และสามารถน าทักษะ
ท่ีได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี
ยิ่งขึ้น 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 – 10 กุมภาพันธ์ 2563  

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา 
2. โครงการอาชีวะบริการ 
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
4. โครงการ 5ส 
5. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
6. โครงการประกวดร้องเพลง 
7. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
8. โครงการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
9. โครงการการประหยัดและออม 
10. โครงการพัฒนาสถานท่ีส าคัญทางศาสนาฯ 
11.  โครงการมารยาทไทย 
12.  โครงการอนุรักพนัธุกรรมพืช 
13. โครงการเขียนค าขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา 
14.  โครงการศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
15. โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
16. โครงการอื่นๆสนับสนุนแผนมาตรฐานวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี 
17. โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือใช้ 
18. โครงการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
19. โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 
20. โครงการพี่สอนน้อง 
21. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
22. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
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23. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
24. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศฯ 
25. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักศึกษาอินโดนิเซีย 
26. โครงการอบรมมัคคุเทศก์ 
27. โครงการอื่นท่ีสนับสนุนแผนพัฒนาความรู้และความสามารถ

ทางวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
28. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี) 

 
 (รายละเอียดแนบ สผ.1)                 รวมทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

     36,100 
/๑๐.สรุปข้ันตอน... 
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ /    นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค  36,100    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ /    จ านวน913 คน มวกเหล็ก      
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  /   ครูบุคลากรทาง       
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ  /   การศึกษาจ านวน       
     69 คน       
            

      รวมเงิน  36,100    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  36,100    
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โครงการท่ี 3.41-3.54  
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
…………………………………………… 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ผู้ประสานงาน ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ต าแหน่ง  -        โทรศัพท์    
โทรสาร            -                      E-mail                        - 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  ข้อท่ี 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล   
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  

พันธกิจท่ี ข้อท่ี  3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อุตสาหกรรม ท่องเท่ียว และอุตสาหกรรม
ส่ิงทอ หรือประเภทวิชาอื่น ๆ และได้เล็งเห็นความส าคัญในการท่ีจะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษา มี
ประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น า  กล้าคิด  กล้าท า  
กล้าน า กล้าเปล่ียน กล้าแสดงออก ในส่ิงท่ีถูกต้องดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน  มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
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เพื่อด าเนินการคัดเลือกจากสถานศึกษาโดยให้นักเรียน นักศึกษาท่ีได้เรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวแล้วนั้นแข่งขันเพื่อให้ผู้
ท่ีได้ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ท่ีได้จากการจัดกิจกรรมโครงการ 
3.2 เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   
3.4 เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือของนักเรียน นักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษา  ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานในระดับ จังหวัด

ระดับภาค และระดับชาติต่อไป 
4.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือจากการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 นักเรียน นักศึกษา  ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานในระดับ จังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติต่อไป นักเรียน นักศึกษา  
5.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือจากการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา    จ านวน.............1,038................คน 
๖.๑.๒ ผู้บริหาร ครู บุคลากร   จ านวน....................71................คน 
      รวมทั้งส้ิน..........1,109...............คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
    นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีความพร้อมในการฝึกฝนด้านวิชาชีพ และมีมาตรฐานด้าน
ทักษะประสบการณ์จากการเข้าร่วมแข่งขัน 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ   วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ท่ีได้จากการจัดกิจกรรมโครงการ 
8.2 นักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  
8.3 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะฝีมือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 1,038คน 

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

71 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีความพร้อมในการฝึกฝนด้าน
วิชาชีพ และมีมาตรฐานด้านทักษะประสบการณ์จากการเข้าร่วม
แข่งขัน 
 

 

เชิงเวลา วันท่ี 15 ต.ค.พ.ศ. 2562 -ม.ค. พ.ศ.2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

4 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพโฟล์คซองคนพันธ์อาร์ 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพวงดนตร ี
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(ซ่อมบ ารุง) 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(เทคนิคพื้นฐาน) 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(ก่อสร้าง) 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(คอมพิวเตอร์) 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(อิเล็กทรอนิกส์) 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(ยานยนต์) 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(ไฟฟ้า) 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(สมรรถนะแกนกลาง) 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(บัญชี) 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(โรงแรม) 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(ค้าปลีก) 
 (รายละเอียดแนบ สผ.1)  

 
รวมทั้งส้ิน 

 

10,000.- บาท 

 
 

5,000.- บาท 
30,000.- บาท 
20,000.- บาท

5,000.- บาท 
5,000.- บาท 

20,000.- บาท 
20,000.- บาท

3,000.- บาท 
2,000.- บาท 
4,000.- บาท 
3,000.- บาท 

 
 

 
127,000 .-บาท 
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        127,000    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  127,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  127,000    

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 3.65 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
ผู้ประสานงาน  นางสาวดวงเดือน  เริ่มรักรัมย์ 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน          โทรศพัท์   090 – 2853318 
โทรสาร            E-mail  Duangduean.09g@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 3 เรียนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี 

คุณภาพ  
 งานประกันคุณภาพ   

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อที่  2.2  การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
ข้อที่  3  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

       กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษะท่ี
พึงประสงค์  
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)    ทรงมี

พระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ท่ีสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืช
พรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝักให้เด็กเห็นความงดงาม  ความน่าสนใจและเกิดความปิติท่ีจะท าการศึกษาและอนุรักษ์
พืชพรรณต่อไป  การใช้วิธีการสอนการอบรมท่ีให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตราย
แก่ตนเอง  จะท าให้เด็กเกิดความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ  จัดต้ังงาน 
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพื่อเป็นส่ือในการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยให้เยาวชนนั้นได้
ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้  และเห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  
ซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นท่ีของโรงเรียน  โดยมีองค์ประกอบดังกล่าวเป็นสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว  อีกท้ังใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นการด าเนินงานท่ีอิงรูปแบบของ  สวนพฤกษศาสตร์  โดยมีการด าเนิน
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5  องค์ประกอบ  องค์ประกอบท่ี  1  การจัดท าป้ายช่ือพรรณไม้  องค์ประกอบ
ท่ี  2  การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน  องค์ประกอบท่ี 3  การศึกษาข้อมูลต่างๆ  องค์ประกอบท่ี  4  การ
รายงานผลการเรียนรู้  องค์ประกอบท่ี  5 การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา           การน าไปใช้ในประโยชน์เป็น
ส่ือการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  เป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  ไม่ฝืนธรรมชาติ  และเป็นไป
ตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน  ด าเนินการโดยความสมัครใจ   
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 
3.2  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมท่ี 7 สร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์พันธุ์พืช  ในกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ  มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน   
3.๓  เพื่อปลูกจิตส านึก โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   และเผยแพร่ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน  สามรถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง   
 

4 ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
   4.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน  1,165 คน 

 

5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1  เพื่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคคลากรทางการ

ศึกษาและชุมชน 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย  
   6.1 เชิงปริมาณ 

6.๑.๑  นักเรียน นักศึกษา    จ านวน......... 1,165......คน 
      รวมทัง้ส้ิน..... 1,165......คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
         6.2.1  เพื่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นกัศึกษา ครู บุคคลากร
ทางการศึกษาและชุมชน 
                6.๒.1  เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณและให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
 

7.  พื้นที่ด าเนินการ    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  8.1  เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณและให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและชุมชน 
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9.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ  
-  ครูและเจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ  
 

1,165 คน 
 

จ านวน 70 คน 

เชิงคุณภาพ -  เพื่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
นักศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
-  เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณและให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
รวมทั้งส้ิน 

500 บาท 
500 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน.
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส 
        () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
งบลงทุน 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ        500    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            

      รวมเงิน  5๐๐    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ  5๐๐    

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 3.69 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางการบัญชี 
ผู้ประสานงาน นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ์ 
ต าแหน่ง พนักงานราชการครู                           โทรศัพท์ 098-228-9196 
โทรสาร       -                               E-mail    wrangkana@mlt.ac.th 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพใช้

เทคโนโลยีสนับสนุน”    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 3  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 การให้บริการทางการศึกษาท่ีดีจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา โดยบุคลากรภายในจะต้องศึกษาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ทันกับภาวการณ์เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเข้ารับการพัฒนาหรืออบรมตามโอกาสท่ีได้รับ หรือการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจาก
บุคคลภายนอกท้ังจากองค์การภาครัฐบาล หน่วยงานภาคเอกชนท่ีมีทักษะความช านาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ  

 ด้วยสาเหตุนี้ชมรมวิชาชีพการบัญชี จึงได้จัดท าโครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ให้กับ
ผู้เรียน  เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิชาชีพนั้น การได้รับความรู้จากผู้ท่ีมีประสบการณ์โดยตรงมา เป็นวิทยากรให้
ความรู้จะท าให้ครูผู้สอน และผู้เรียนได้รับความรู้แปลกใหม่เพิ่มเติมจากในต าราเรียน มีความรู้ความเข้าใจเสริมและ
เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ก้าวทันกับอาชีพนักบัญชีในปัจจุบันได้ต่อไป 

 

      3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑  เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียน  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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3.2  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจด้านการจัดท าบัญชีมากขึ้น 
3.3  เพื่อให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจากการอบรมและพัฒนา 

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
นักเรียน นักศึกษา จ านวน      40 คน 
ครู และบุคคลภายนอก  จ านวน       5 คน 

    รวมทั้งส้ิน   45 คน  
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 

          ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในด้านการบัญชีเพื่อน าไปไปใช้ได้ในอนาคต 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ 

 นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรม จ านวน 40 คน 
 ครูผู้สอนวิชาการบัญชีเข้ารับการอบรม จ านวน 5 คน  

6.2  เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาโดยการได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ     
       ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี     
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.๑ ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียน  
8.๒ ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความเข้าใจด้านกระบวนการจัดท าบัญชีเพิ่มมากขึ้น 
8.๓ เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจากการอบรมและพัฒนา 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรม จ านวน 40 คน 
 ครูผู้สอนวิชาการบัญชีเข้ารับการอบรม จ านวน 5 คน 

จ านวน 40 คน 
จ านวน 5 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาโดยการได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี พฤษภาคม  – ตุลาคม ๒๕3 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

  

เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าวัสดุ 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าตอบแทน 
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
 รวมทั้งส้ิน 

    500 บาท 

  1,500 บาท 
  1,000บาท 
3,000 บาท 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     การปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารเกิด
ประสิทธิภาพ

และความ
สะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 

ณ  
งานบริหารงาน

ท่ัวไป
วิทยาลัยเทคนิค

มวกเหล็ก 

     
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ     3,000     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          
          
          

      รวมเงิน 3,000     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 3,000     

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 3.74 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจ าหน่าย 
ผู้ประสานงาน นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ์ 
ต าแหน่ง พนักงานราชการครู                        โทรศัพท์ 098-228-9196 
โทรสาร       -                                     E-mail    wrangkana@mlt.ac.th 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพใช้

เทคโนโลยีสนับสนุน”    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 3  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานนิทรรศการ และงานวิจัย 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมท่ีนักเรียน นักศึกษา สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ ได้รับประสบการณ์จริงจาก

การน าผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นหรือสามารถน าความถนัดส่วนตัวเข้ามาใช้เพื่อน ามาจัดจ าหน่าย ก่อให้เกิดรายได้
ในช่วงท่ียังเรียนหนังสืออยู่ได้อีกทางหนึ่ง 

 ทางสาขาวิชาชีพการบัญชีจึงได้จัดท าโครงการผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจ าหน่าย เนื่องจาก
เล็งเห็นถึงประโยชน์ข้างต้น และสอดคล้องกับแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน้นให้ทุกคนด าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติ มีปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่ าง
รวดเร็วและกว้างขวางทางด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจ าหน่าย 
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพเพื่อน าไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคต 
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน 
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4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 

นักเรียน นักศึกษา ผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจ าหน่าย จ านวน 5 ช้ิน 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 นักเรียน นักศึกษาผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจ าหน่าย 
5.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีทักษะวิชาชีพ ในการผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจ าหน่าย 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

ผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจ าหน่าย จ านวน 5 ช้ิน  
6.2 เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีกระบวนการในการวางแผนในการประกอบธรุกิจได้ 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ    ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
    
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจ าหน่าย 
8.2 นักเรียน นักศึกษา ได้มีทักษะวิชาชีพท่ีสามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
8.3 นักเรียน นักศึกษา ได้มีรายได้ระหว่างเรียนไปด้วย 
 

 9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการจัดจ าหน่าย จ านวน 5 ช้ิน  

จ านวน 5 ช้ิน 

เชิงคุณภาพ นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีกระบวนการในการวางแผน
ในการประกอบธุรกิจได้ 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี ตุลาคม ๒๕๖2 – เมษายน ๒๕3 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

  

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
   
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
  

รวมทั้งส้ิน 

 
3,000 บ.  

 
 

3,000 บ. 
/๑๐.สรุปข้ันตอน
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     การปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารเกิด
ประสิทธิภาพ

และความ
สะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 

ณ  
งานบริหารงาน

ท่ัวไป
วิทยาลัยเทคนิค

มวกเหล็ก 

 3,000    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          
          
          

      รวมเงิน  3,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  3,000    
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โครงการท่ี 4.2 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับครุภัณฑ์ห้องเรียนหุ่นยนต์ 
ผู้ประสานงาน  นายศักดิ์ชาย  ชูเรณู 
ต าแหน่ง หัวหน้าสาขางานไฟฟ้าก าลัง โทรศัพท์   036-344673 
โทรสาร  036-344088   E-mail   - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ ด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล    
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่นมีเอกภาพ 

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
ข้อท่ี 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
ข้อท่ี 1.3 ผู้เรียนท่ีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ การประกอบอาชีพอิสระ  
ข้อท่ี 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
ข้อท่ี 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ข้อท่ี 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ข้อท่ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ข้อท่ี 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
ข้อท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ด้านท่ี 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
ข้อท่ี 3.1 ครูผู้สอน  
ข้อท่ี 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  

ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
ข้อท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ข้อท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
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ข้อท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
ข้อท่ี 5.2 ระบบสาธารณูปโภค   
ข้อท่ี 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
ข้อท่ี 5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
ข้อท่ี 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน.. 
กลยุทธ์ที ่11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยวิทยาลัยได้รับงบประมาณจัดท าห้องการเรียนรู้หุ่นยนต์ ทางวิทยาลัยได้ลงความเห็นว่าควรจัดท าห้อง

การเรียนรู้หุ่นยนต์ท่ีสาขางานไฟฟ้าก าลัง จ านวน 1 ห้อง  
ทางสาขางานไฟฟ้าก าลังจึงจัดท าโครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับครุภัณฑ์ห้องเรียน

หุ่นยนต์ขึ้นเพื่อรองรับครุภัณฑ์ท่ีจะได้รับ ท าให้มีประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้มากขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑ เพื่อใหม้ีโต๊ะและเก้าอี้รองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ท่ีจะได้รับ 
3.2 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 ได้โต๊ะและเก้าอี้ในการเรียนรู้ของห้องเรียนหุ่นยนต์ 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนหุ่นยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์   จ านวน        15 ตัว 
๖.๑.๒ เก้าอี้      จ านวน        15 ตัว 
      รวมทั้งส้ิน      15      ชุด 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องหุ่นยนต์  

 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ได้โต๊ะและเก้าอี้ใช้ในการเรียนการสอนห้องเรียนหุ่นยนต์ 
8.2 ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ โต๊ะ    จ านวน        15 ตัว 
เก้าอี้             จ านวน        15 ตัว 

 

15 ชุด 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องหุ่นยนต์  

เชิงเวลา ระหว่างเดือน ตุลาคม  - ธันวาคม 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1. โต๊ะ (15*2000)                           3๐,๐๐๐ 
2. เก้าอี้ (15*1000)                         ๑๕,๐๐๐ 
 

รวมทั้งส้ิน 45,000 

/10.สรุปข้ันตอน... 
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

   ด าเนินการใน 
      ไตรมาส 
        () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     โต๊ะและเก้าอี้
รองรับครุภัณฑ์
ห้องเรียน
หุ่นยนต์ 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

   45,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         

      รวมเงิน    45,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    45,000  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 4.7 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดต้ังแขวน ขนาด 36,000 BTU ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กับการบัญชี (ปวช.)  
ผู้ประสานงาน นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน 
ต าแหน่ง พนักงานราชการครู                        โทรศัพท์ 089-0868659 
โทรสาร       -                                     E-mail   lawa_la_@hotmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองและเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ   
 งานประกันคุณภาพ 
  ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพและครบวงจร อันประกอบด้วย อาคารเรียนท่ีเพียงพอ อุปกรณ์ต่างๆ ของตัวอาคารมีความสมบูรณ์ การจัด
บรรยากาศในห้องเรียนให้เย็นสบายส าหรับห้องเรียนท่ีเป็นห้องปฏิบัติการ นับเป็นส่ิงท่ีช่วยท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

ด้วยเหตุนี้  สาขางานการบัญชี  จัดมีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) เพื่อปรับสภาพอากาศใน
ห้องเรียนให้เย็นสบายเนื่องจากห้องเรียนท่ีเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั้น  ผู้เรียนจะมีความเครียดขณะฝึก
ปฏิบัติหากมีสภาพอากาศท่ีร้อน การฝึกปฏิบัติไม่สามารถท าให้ได้เต็มเวลา ผู้เรียนจะมีสมาธิและฝึกปฏิบัติได้เพียง
ระยะเวลาส้ันๆ เท่านั้น และการปรับอากาศในห้องเรียนให้เย็นจะเป็นการช่วยรักษาอายุการใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้การได้นานขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
3.๒ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร์ สาขางานการบัญชี 
3.๓ เพื่อผู้เรียนเกิดความพึงพอใจมีความสนใจใฝ่เรียนมากขึ้น 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1  นักเรียน สาขาวิชาการบัญชี ใช้บริการห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
4.2  นักเรียน สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ใช้บริการห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1. การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
5.2  การปฏิบัติงานด้านเอกสารได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 

 

6.กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร์ (ปวช.) จ านวน ๒  เครื่อง 
6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  เพื่อปรับสภาพอากาศในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นการช่วยรักษาการใช้งานของ 

คอมพิวเตอร์ให้ยาวนานมากกว่าเดิม 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ  สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
  
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 สาขางานการบัญชีปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ   
 8.2 สาขางานการบัญชีพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์สาขางานบัญชี และช่วยรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มี 
อายุการใช้งานมากขึ้น 
 8.3 สาขางานการบัญชีห้องเรียนคอมพิวเตอร์สาขางานการบัญชีมีสภาพแวดล้อมดี เพื่อสร้างบรรยากาศท่ี 
ดีต่อการเรียน 
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9.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ติดต้ังเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร์ (ปวช.)  จ านวน ๒  
เครื่อง 

เชิงคุณภาพ เพื่อปรับสภาพอากาศในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นการช่วย
รักษาการใช้งานของคอมพิวเตอร์ให้ยาวนานมากกว่าเดิม 

 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕63 
ณ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

  

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
 เครื่องปรับอากาศชนิดต้ังแขวน ขนาด 36,000 BTU  พร้อมติดต้ัง    
 เครื่องละ 45,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง  
  
  

 
รวมทั้งส้ิน 

 
 

90,000.- 
 
 
 

90,000.- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวนคร้ัง เรื่อง 
ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     นักเรียน สาขาวิชาการ
บัญชีและสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวข้อง  จ านวน 100 
คน ใช้เครื่องปรับอากาศ

ห้องปฏิบัติการบัญชี
คอมพิวเตอร์ (ปวช.) 
จ านวน ๒  เครื่อง  

ณ  
สาขาวิชา
การบัญชี

วิทยาลัยเทค
นิค

มวกเหล็ก 

   90,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          

      รวมเงิน    90,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    90,000  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 4.8 

 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
…………………………………………… 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์)  
ผู้ประสานงาน นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน 
ต าแหน่ง พนักงานราชการครู                        โทรศัพท์ 089-0868659 
โทรสาร       -                                     E-mail   lawa_la_@hotmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้านเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองและเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ   
 งานประกันคุณภาพ 
  ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
การบริการทางการศึกษาท่ีดีส่ิงหนึ่งท่ีต้องค านึงถึงคือการมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ช่วยสอนต่างๆ ส าหรับใช้

ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน นอกเหนือจากการมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การมีอุปกรณ์ช่วยสอนท่ี
หลากหลายจะท าให้ผู้เรียนเกิดความต่ืนตา ต่ืนใจกับเนื้อหา ไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียน อีกท้ังการใช้อุปกรณ์ช่วยสอนท่ี
เหมาะสมกับเนื้อหาจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายมีความพึงพอใจต่อ        การเรียนรู้ท่ีใช้อุปกรณ์ช่วยสอน 
ท าให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศท่ีดีภายในช้ันเรียน ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจมีความผูกพัน
และรักใคร่ครูผู้สอนและสถานศึกษา 

ด้วยเหตุนี้สาขางานการบัญชีจัดมีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์)เพื่อ
ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยสอนท่ีทันสมัยอย่างหนึ่งนอกเหนือจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์เดิมๆ ท่ีมีอยู่และเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งท่ีครูผู้สอนสามารถน ามาใช้เพื่อท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ท่ี
ต้องการถ่ายทอดสู่ผู้เรียน 
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3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑ เพื่อจัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์) 
3.๒ เพื่อพัฒนาและติดต้ังห้องเรียนทฤษฎี (ปวช.) 235 สาขางานการบัญชี 
3.๓ เพื่อผู้เรียนเกิดความพึงพอใจมีความสนใจใฝ่เรียนมากขึ้น 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 ครูผู้สอนมีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์) สามารถ

ถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียนสาขาการบัญชี จ านวน 100 คน 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1  นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ด้วยความสนใจและต้ังใจเรียน 
5.2  สร้างความพึงพอใจต่อผู้เรียนและสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1เชิงปริมาณ 

6.1.1 เครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร)์ติดต้ังห้องเรียนทฤษฎี (ปวช.) 235  
จ านวน  1  เครื่อง 

6.2เชิงคุณภาพ 
     6.2.1  เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้เครื่องฉายภาพสามมิติ  
(ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์)มีความหลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ท่ีต้องการถ่ายทอดสู่ผู้เรียน 
 

7.พืน้ที่ด าเนินการ  สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 สาขางานการบัญชี ได้มีส่ือการเรียนการสอนเครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์)   

 8.2 สาขางานการบัญชีพัฒนาเพิ่มส่ือการเรียนโดยการติดต้ังห้องเรียนทฤษฎี (ปวช.) 235 สาขางานการ
บัญช ี

8.3 สาขางานการบัญชี สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียนในการเพิ่มความสนใจใฝ่เรียนมากขึ้น 
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9.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์)ติดต้ังห้องเรียนทฤษฎี 
(ปวช.) 235  
          

จ านวน 1  
เครื่อง 

เชิงคุณภาพ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้เครื่อง
ฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์)มีความหลากหลายสอดคล้อง
กับเนื้อหาความรู้ท่ีต้องการถ่ายทอดสู่ผู้เรียน 
 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕63 
ณ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

  

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 

 เครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์) 
  
  

 
รวมทั้งส้ิน 

 
20,000.- 

 
 
 

20,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.  สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวนคร้ัง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุ 
นทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     นักเรียน สาขาวิชา
การบัญชีและ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  
จ านวน 100 คน ใช้
เครื่องฉายภาพสาม
มิติ (ดิจิตอล วิชวล
ไลเซอร์) 
จ านวน 1 เครื่อง 

ณ  
สาขาวิชาการ

บัญชี
วิทยาลัยเทคนิค

มวกเหล็ก 

   20,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          

      รวมเงิน    20,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    20,000  
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โครงการท่ี 4.10 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์  
ผู้ประสานงาน นางสาวศิริโฉม  วิชัย 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ    โทรศัพท์ 097 – 0156110 
โทรสาร    E-mail Krusirichom@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ ข้อท่ี1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพ

เฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

                 ข้อท่ี 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
                มิติท่ี.2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ     
 งานประกันคุณภาพ 

      ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
      ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
      มาตรฐานท่ี.. 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 

      กลยุทธ์ท่ี 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
              ด้วยสาขาการโรงแรมมีความประสงค์ จัดท าโครงการจัดซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์ เนื่องจากส่ือการสอนใน

สาขาการโรงแรม ในการเรียนการสอนทฤษฎีต้องปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย ซึ่งปัจจุบันการใช้เครื่ องวิชวลไลเซอร์ ในการ
เรียนการสอนนั้นเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาชนิดหนึ่งท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย และใช้สอนได้ทุกวิชา เพราะ
ใช้แทนกระดานชอล์กได้  ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ในการสอนชนิดส้ินเปลืองได้ และเพื่อให้ผู้เรียน ได้รับความรู้อย่าง
เต็มท่ีในการเรียนการสอน สามารถใช้แสดงการทดลองหรือสาธิต โดยน าวัสดุมาวางบนเครื่องฉายได้เลย  

 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1. เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจถึงรายวิชาท่ีก าลังเรียนได้ง่ายข้ึน 
 3.3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4.ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
 - เครื่องวิชวลไลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

 

5.ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
 5.1. นักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มขึ้น 
 5.2. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถ จากเครื่องวิชวลไลเซอร์ 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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 5.3. นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

6.กลุ่มเป้าหมาย  
6.1เชิงปริมาณ 

นักเรียน-นักศึกษามีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มขึ้น  จ านวน............11.........คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

    นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากเครื่องวิชวลไลเซอร์ 
 

 ๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      8.1  นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
      8.2  นักเรียน นักศึกษา ความรู้ความสามารถมากขึ้น 
      8.3  นักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 

      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
  

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ  
   เครื่องวิชวลไลเซอร์   

 

1 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ     นักเรียน นักศึกษา สอบผ่านทุกรายวิชา 

 
 

 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี .....13 พฤษภาคม – 13 กันยายน ๒๕๖3....... 
ณ ....วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก................................ 

 

เชิงค่าใช้จ่าย    เครื่องวิชวลไลเซอร์  
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

20,000 บาท 
                   
 
 
20,000 
 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. การติดตามประเมินผล 

                  ภาพถ่าย 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     11 คน วท.มวกเหล็ก    20,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน    20,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    20,000  
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โครงการท่ี 4.14 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบริหารงานท่ัวไป 
ผู้ประสานงาน นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน 
ต าแหน่ง พนักงานราชการครู                        โทรศัพท์ 087 – 8593 - 535 
โทรสาร   036-344088                           E-mail lawa_la_@hotmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้านเรียนรู้จาก
สถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น มี เอกภาพใช้

เทคโนโลยีสนับสนุน    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 5 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
งานบริหารงานท่ัวไปด้วยงานบริหารงานท่ัวไป  ฝ่ายทรัพยากร  มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องพิมพ์และ 

เครื่องโทรสาร  เพื่อใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก  แต่ละงานและฝ่าย และรับส่งข้อมูลด้าน
เอกสารกับเครื่องโทรสาร เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการเอกสารและหนังสือต่างๆ พร้อมท้ังอ านวยความสะดวกต่อครู 
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความประสงค์ต้องการใช้กับงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.๑ เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามก าหนด 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 ห้องงานบริหารงานท่ัวไป มีครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  4.1.1 เครื่องสแกนเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง 
  4.1.2 เครื่องปริ้นเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง 

4.1.3 เครื่องโทรสาร  จ านวน 1 เครื่อง 
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5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1. การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
5.3 การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามก าหนด 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
5.4 เชิงปริมาณ 

6.1.1 เครื่องพิมพ์  จ านวน 1 เครื่อง 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1. งานบริหารงานท่ัวไป สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ  ห้องงานบริหารงานท่ัวไป วทิยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๘.๑ งานบริหารงานท่ัวไป สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 ๘.๒ งานบริหารงานท่ัวไป มีส่ือและอุปกรณ์ติดต่อส่ือสารสะดวกและรวดเร็ว 
      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เครื่องพิมพ ์  จ านวน 1 เครื่อง 
 

 

 

เชิงคุณภาพ - การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามก าหนด 
- การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี  1 ตุลาคม ๒๕๖2 – 30 กันยายน ๒๕63 
ณ งานบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

  

เชิงค่าใช้จ่าย เครื่องพิมพ ์  จ านวน 1 เครื่อง 
 

รวมทั้งส้ิน 

6,500  

 
20,000 บ. 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     การปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารเกิด
ประสิทธิภาพ

และความ
สะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 

ณ  
งานบริหารงาน

ท่ัวไป
วิทยาลัยเทคนิค

มวกเหล็ก 

   6,500  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         

      รวมเงิน    6,500  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    6,500  
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โครงการท่ี 4.20 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้อง อวท. 
ผู้ประสานงาน นายวุฒิพงศ์  เปลือยศรี 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ        โทรศัพท์  -  
โทรสาร   036 – 344 - 088                     E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ 

 งานประกันคุณภาพ 
       ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ตามท่ี ได้จัดท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้อง อวท. มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่ พร้อมท้ัง บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาล 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการก ากับดูแลในการจัดหา การ

ใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
3.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม มีการน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
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4.1 มีการจัดโครงการ ปีละ 1 ครั้ง 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.๑ นักเรียนและนักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.๒ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัย 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียนนักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  
6.2 เชิงคุณภาพ 

        6.2.1 ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการประกอบ 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.๑ นักเรียนนักศึกษาและคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ผลงาน หรือ
นวัตกรรม 

8.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้รับบริการ 

8.3 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
........... คน 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนนักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
ผลงาน หรือนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการประกอบ 
 

 

เชิงเวลา ระหว่าง ตุลาคม 2562 – เดือน กันยายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย) 
 25,000บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวนคร้ัง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/
อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     คณะกรรมการ    
บริหาสถานศึกษา และ

คณะกรรม การ
วิทยาลัย เทคนิค

มวกเหล็ก ได้รู้เกี่ยวกับ
การบริหารสถานศึกษา 

    30,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          

      รวมเงิน    30,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    30,000  
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โครงการท่ี 4.21 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม (ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน) 
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์   โลบุญ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     โทรศัพท์ 087-8778177 
โทรสาร 036 – 344673       E-mail : dvec.muaklek@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล    
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4  ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี    2  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่   8   การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาว่าด้วยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปรับปรุง
ห้องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีสถานท่ีเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ และมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยความสะดวก
ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาท่ีมีความประสงค์ต้องการขอใช้ข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับ
การประเมินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในครั้งต่อไป        

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 ได้ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนเพิ่ม 
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5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 

5.1 ได้ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสาร 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน 1 รายการ คือ ตู้จัดเก็บเอกสารบาน

เล่ือน จ านวน 1 ตู้ 

6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นระเบียบ สะสวกต่อการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารมากยิ่งขึ้น 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ  ห้องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  ห้องงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น 
8.2  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานมากยิ่งขึ้น 
8.3  ใช้รองรับการประเมินในครั้งต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน 1 รายการ คือ  
ตู้จัดเก็บเอกสารบานเล่ือน จ านวน 1 ตู้ 

 

1 ตู้ 

เชิงคุณภาพ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นระเบียบ สะสวกต่อการจัดเก็บและ
สืบค้นเอกสารมากยิ่งขึ้น 

1 ตู้ 

เชิงเวลา ไตรมาสท่ี 2 ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563  

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 

1. ค่าวัสดุ................................4,800........................บาท 
    - ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน จ านวน 1 ตู้  ราคา 4,8000 บาท 
 
 
(รายละเอียดแนบ สผ.1) 
  

รวมทั้งสิ้น 

 

 
4,800 

 
 
 
 

4,800 
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ตู้จัดเก็บเอกสาร
บานเล่ือน จ านวน 
1 ตู้ 

ห้องอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 

  

 
4,800 

 
 

 
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ     
     
     

      รวมเงิน    4,800  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    4,800  
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โครงการท่ี 4.24 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม (Lens , Battery Grip) 
ผู้ประสานงาน นายจักรพงค์   ถิ่นไกล 
ต าแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์         โทรศัพท์ 087-8608054 
โทรสาร 036 – 344673       E-mail :    - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล    
 มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น              
มีเอกภาพใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4  ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี    2  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่  9  การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้การท างานทุกอย่างจ าเป็นต้องใช้
ระบบสารสนเทศ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการท างานเพื่อเป็นการสะดวกและรวดเร็วในการ
ท างาน ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ได้จัดท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม (Lens , Battery Grip) เพื่อใช้ในการ
บันทึกภาพในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อจัดซื้อเลนส์และแบตส าลองส าหรับเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ 
3.2 เพื่อใช้ในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 เลนส์ (Wide) ส าหรับเก็บภาพมุมกว้าง จ านวน 1 เลนส์ 
4.2 แบตเตอรี่กริป (Battery Grip) ส าหรับส าลองแบตกล้องในกรณีออกนอกสถานท่ีหรือใช้ระยะเวลานาน
ในการถ่ายภาพ จ านวน 1 ตัว 
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5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 มีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพในการถ่ายภาพ ท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1 เลนส์ (Wide) ส าหรับเก็บภาพมุมกว้าง จ านวน 1 เลนส์ 
 6.1.2 แบตเตอรี่กริป (Battery Grip) ส าหรับส าลองแบตกล้องในกรณีออกนอกสถานท่ีหรือใช้

ระยะเวลานานในการถ่ายภาพ จ านวน 1 ตัว 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 มีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพในการถ่ายภาพ ท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  ได้เผยแพร่ ภาพถ่ายและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ 
8.2  ครู นักเรียน ได้แลกเปล่ียนความรู้ภายในวิทยาลัยฯ 
8.3  มีการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ 
 

      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เลนส์ (Wide) ส าหรับเก็บภาพมุมกว้าง จ านวน 1 เลนส์ 
แบตเตอรี่กริป (Battery Grip) ส าหรับส าลองแบตกล้องในกรณีออก
นอกสถานท่ีหรือใช้ระยะเวลานานในการถ่ายภาพ จ านวน 1 ตัว 

1 เลนส์ 
 

1 ตัว 

เชิงคุณภาพ มีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพในการถ่ายภาพ ท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ  

เชิงเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 

๑. เลนส์ (Wide) จ านวน 1 เลนส์ 
2. Battery Grip  จ านวน 1 ตัว 
 
รวมทั้งสิ้น 
 

 
25,000 

2,000 
 

27,000 

 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ๑. เลนส์(Wide) 
จ านวน 1 เลนส์ 
2. Battery 
Grip  จ านวน 1 
ตัว 
 

วิทยาลัยเทค
นิคมวกเหล็ก 

  
 
 
  

27,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ     
     
     

      รวมเงิน    27,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    27,000  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 4.25 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขาว 
ผู้ประสานงาน นายสุนทร  สีบูจันดี 
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานท่ี   โทรศัพท์ 086-8099919 
โทรสาร   036-344-088      E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ีข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ
ด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  ข้อท่ี 4  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่นมีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี  5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี  2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้างและคุรุภัณฑ์ 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยวิทยา ลัย เทคนิคมวก เห ล็ก ไ ด้ จัดการประชุม ต่าง  ๆ  ภายในวิทย า ลัย เทคนิคมวก เห ล็ก                             

เป็นประจ าซึ่งจะจัดขึ้นสถานท่ีบริเวณตึกอ านวยการหรืออาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมี
จ านวนโต๊ะไม่เพียงต่อการใช้งาน เนื่องจากโต๊ะเกิดความช ารุดเสียหาย จึงไม่สามารน ามาใช้งานได้ ดังนั้นงานอาคาร
สถานท่ีจึงจัดท าโครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขาว เพื่อใช้งานต่าง ๆ และอ านวยความ
สะดวกต่อการจัดประชุมครั้งนี้ 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขาว  
3.2 เพื่อวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีโต๊ะเพียงพอต่อการใช้จัดการประชุมภายในต่าง ๆ ของทางวิทยาลัย ฯ 

 

 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขาว  จ านวน........... 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 มีโต๊ะเพียงพอต่อการใช้จัดการประชุมภายในต่าง ๆ ของทางวิทยาลัย ฯ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ได้โต๊ะพับเอนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขาว  จ านวน........... 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานและมีโต๊ะอเนกประสงค์เพียงพอต่อการใช้งาน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ – บริเวณภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดประชุมภายในวิทยาลัยในครั้งนี้ 
 

 9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 

 

ได้โต๊ะพับเอนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขาว  จ านวน........... - 

เชิงคุณภาพ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานและมีโต๊ะอเนกประสงค์เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

- 

เชิงเวลา ตุลาคม – กันยายน  2563 - 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
ค่าวัสดุท้ังหมดรวมทั้งส้ิน   50,000.- บาท                  

50,000.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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10.  สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ได้โต๊ะพับ
เอนกประสงค์
แบบหน้าโฟเมกา
สีขาว  จ านวน
........... 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 
66  หมู่ 9 
ต าบลมิตรภาพ      
อ าเภอมวกเหล็ก              
จังหวัดสระบุรี  
18180 

   40,000.-  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         
         
         

      รวมเงิน    40,000.-  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    40,000.-  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 5.1 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ช่ือโครงการ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1  และ ปวส.1 
ผู้ประสานงาน ฝ่ายวิชาการ 
ต าแหน่ง  -                          โทรศัพท์  - 
โทรสาร        -                                 E-mail     - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้านเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลองและเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ   

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยฝ่ายวิชาการ มีความประสงค์ขอด าเนินโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อน านักเรียน 

นักศึกษาใหม่ ระดับปวช.1 และ ปวส.1 เข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้ทราบ
ถึงประโยชน์และสามารถน าไปประกอบอาชีพท่ีแท้จริงของแต่ละสาขาวิชา  เมื่อจบไปแล้วนักเรียน นักศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพได้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑ เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักในวิชาชีพสาขาวิชาท่ีเรียน  
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ก้าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและความทันสมัยของเทคโนโลยี 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)          
4.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักในอาชีพท่ีเรียนมากยิ่งขึ้น 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
 5.1. นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาเทคโนโลยีก้าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันของสถานประกอบการจริง 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.1 และ นักศึกษา ระดับ ปวส.1 จ านวน 458 คน 
6.2เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีแรงบันดาลใจและรักต่อสาขาวิชาท่ีเลือกเรียน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
    
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.๑ นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการและเกิดความรักในวิชาชีพสาขาวิชาท่ีเรียน  

8.2 นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ท่ีก้าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและความทันสมัยของเทคโนโลยี 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน ระดับ ปวช.1 และ นักศึกษา ระดับ ปวส.1 458 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีแรงบันดาลใจและรักต่อสาขาวิชาท่ีเลือกเรียน  

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕63 
ณ สถานประกอบการท่ีตรงกับสาขาวิชา 

  

เชิงคา่ใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
ระดับปวช. จ านวน 31,700 บาท 
ระดับปวส. จ านวน 14,100 บาท 
  
 รวมทั้งส้ิน 

45,800.- 
 
 
 

45,800.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล  

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวนคร้ัง เรื่อง 
ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ      นักเรียน นักศึกษา 
 ได้ศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการ 
  จ านวน 458 คน   

ณ  
วิทยาลัยเทคนิค

มวกเหล็ก 

   45,800.-  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         

4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         

      รวมเงิน    45,800.-  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    45,800.-  
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โครงการท่ี 5.2 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
ผู้ประสานงาน นายเมษวัฒน์  โสภารัตน์วีระกุล 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานทะเบียน         โทรศัพท์  083 – 685 - 1113 
โทรสาร   036- 344-888        E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา   
ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน      

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที ่1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้าน
ความรู้ 

กลยุทธ์ที ่2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ท่ีประสงค์ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ภาคปกติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตร 3 ปี เปิดสอน 9 สาขางาน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตร 2 ปี เปิดสอน 7 สาขางาน  

วิทยาลัยจึงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีได้ศึกษาจบตลอดหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
3.2 เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีจิตส านึกร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวแห่งสถาบัน 
3.3  เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษา 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  เสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่นักเรียน นักศึกษาให้มี

จิตส านึกร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวแห่งสถาบัน 
 

7. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
นักเรียน นักศึกษาท่ีได้ศึกษาจบตลอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
 

8. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 
      6.๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3    จ านวน   227 คน 

6.๑.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.2  จ านวน   122 คน 
รวมทั้งสิ้น        จ านวน  349 คน 

  

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดศักยภาพมีความมั่นใจ มีจิตส านึกร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวแห่งสถาบัน เป็น

เกียรต ิ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 7. สถานที่/พืน้ที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดศักยภาพมีความมั่นใจ มีจิตส านึกร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวแห่งสถาบัน 
8.2 เป็นเกียรติแต่นักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษา 
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   10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3      จ านวน   227 คน 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.2  จ านวน   122 คน 
                รวมทั้งสิ้น       349 คน 

 

จ านวน  
349 คน 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษาเกิดศักยภาพมีความมั่นใจ มีจิตส านึกร้อยใจเป็น
หนึ่งเดียวแห่งสถาบัน เป็นเกียรติ 
2. นักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

เชิงเวลา เดือนมีนาคม 2563  

เชิงค่าใช้จ่าย เก็บจากนักเรียน นักศึกษา จ านวน 349 คน คนละ 300 บาท  
 

104,700 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

11. การติดตามประเมินผล 

     ภาพถา่ย 
       แบบสังเกต 
       แบบสัมภาษณ์ 
       แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้
สถานศึก

ษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4  

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     นักเรียน นักศึกษา จบ
การศึกษา ปีการศึกษา 

2562 

ณ วิทยาลัย
เทค 

นิคมวกเหล็ก 

   104,700  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
4. สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

        

         
         

      รวมเงิน    104,700  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    104,700  
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โครงการท่ี 5.3 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดท าบัตรประจ าตัว นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕63 
ผู้ประสานงาน นายเมษวัฒน์  โสภารัตน์วีระกุล 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานทะเบียน        โทรศัพท์  083 – 685 - 1113 
โทรสาร   036- 344-888        E-mail - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา        

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสัมคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
อ้างถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ข้อ 12 ให้สถานศึกษาออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักเรียน และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ข้อ 11 ให้สถานศึกษาออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักศึกษา 

งานทะเบียนจึงจัดท าโครงการท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา เพื่อใช้ในการติดต่องานภายใน วิทยาลัยฯ   
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1. เพื่อจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษาแรกเข้า ประจ าปีการศึกษา 2562 
4.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา น าบัตรประจ าตัวติดต่องานภายในวิทยาลัยฯ และหน่วยงานอื่นได้ 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
 นักเรียน นักศึกษา น าบัตรประจ าตัวติดต่องานภายในวิทยาลัยฯ และหน่วยงานอื่นได้   
     
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 

นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจ าตัวทุกคน   
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6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

6.๑.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1   จ านวน   300 คน 
6.1.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.2   จ านวน   180 คน 

   รวมทั้งส้ิน         จ านวน   480 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
7.2.1 นักศึกษาใช้บัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษาใช้ในการติดต่องานต่างๆ ภายใน   วิทยาลัยฯ  และ

หน่วยงานอื่นได้ 
7.2.2 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 

 

7. สถานที่/พืน้ที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
9.1 ใหน้ักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องมีบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา เพื่อใช้ติดต่องานภายใน 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 จ านวน   300 คน 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.1 จ านวน 180 คน 
 
 

จ านวน  
480 คน 

เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาใช้บัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษาใช้ในการติดต่องาน
ต่างๆ ภายใน   วิทยาลัยฯ และหน่วยงานอื่นได้ 
2. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
 
 

 

 

เชิงเวลา เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563  

เชิงค่าใช้จ่าย ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายรูป
จ านวน 480 คน 

 

48,000 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

     ภาพถ่าย 
       แบบสังเกต 
       แบบสัมภาษณ์ 
       แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้
สถานศึก

ษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4  

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     นักเรียน นักศึกษาแรก
เข้าปีการศึกษา 

2563 

ณ วิทยาลัย
เทค 

นิคมวกเหล็ก 

   56,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
4. สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

        

      รวมเงิน    56,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  
   56,000  
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โครงการท่ี 5.4 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ   โครงการอบรมทางวิชาการกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา นักศึกษาแรกเข้าปี
การศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน นายจ ารูญ  ก้านล าใย 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน        โทรศัพท์  0-3634-4673 
โทรสาร   ๐๓๖-๓๔๔๐๘๘                              E-mail  - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     ยุทธศาสตร์ท่ี ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 งานประกันคุณภาพ 

 ด้านท่ี   2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที ่4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยทางวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ส าหรับผู้ท่ีมีงานท า

ต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไป โดยมีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก และเพื่อให้การศึกษามีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทาง
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ จึงเห็นควรปรับปรุงกระบวนการอบรมทางวิชาการกลุ่มเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชา โดยการอบรมทางวิชาการเพื่อน ามารายวิชามาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตให้กับนักศึกษา และเป็น
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากประสบการณ์การท างานแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้น ทางคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ จึงขอเสนอโครงการอบรมทางวิชาการกลุ่มเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชา นักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2562 เพื่อน ามาเทียบโอนเป็นรายวิชาให้กับนักศึกษา และเป็น
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากประสบการณ์การท างาน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อให้นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในรายวิชา 
3.2  เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
3.3   เพื่อให้มีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน 
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4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 เพื่อให้นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในรายวิชาท่ีขอเทียบ 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

5.1.1 นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รายวิชา ได้รับความรู้ในวิชาท่ีขอเทียบ 
5.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

5.2.1 นักศึกษาเทียบโอน 4 สาขางาน จ านวน 39 คน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ  

6.1.1 นักศึกษา เทียบโอน ระดับช้ันปวส. จ านวน 4 สาขางาน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   
6.2 เชงิคุณภาพ 

6.2.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ  - วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1 เพื่อให้นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในวิชาเทียบโอนรายวิชา 
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
3. เพื่อให้มีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิง

ปริมาณ 
นักศึกษา เทียบโอน จ านวน 39 คน   

เชิง
คุณภาพ 

นักศึกษา เทียบโอน ได้รับการอบรมเพื่อน าสู่การเทียบโอนรายวิชา  

เชิงเวลา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)   
ค่าจ้างจัดท าป้ายโครงการ                                               1,000 บาท 
ค่าสมนาคุณวิทยากรภายนอก 15 ชม.×600บาท                 9,000  บาท 
กระดาษ a4 80แกรม  15 รีม รีมละ 110บาท                   1,650  บาท 
       รวม                                                                11,650  บาท 

 
   
 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน... 
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๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  
 

  
11. การติดตามผลประเมินผล 

 ภาพถ่าย 
 แบบสังเกต 
 แบบสัมภาษณ์ 
 แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เช่น 

ใคร จ านวนคร้ัง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

         งบด าเนินงาน 
งบ 

รายจ่ายอื่นๆ 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบบ ารุง
การศึกษา 

งบลงทุน 
1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ครู ทุกท่าน 
ได้รับการ
นิเทศติดตาม 

ณ วิทยาลัย 
เทคนิค
มวกเหล็ก 

   28,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         
         
           

      รวมเงิน    28,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    28,000  
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โครงการท่ี 5.5 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ประสานงาน นางณัฏฌา  ไพสิฐเบญจพล 
ต าแหน่ง ครู คศ.1          โทรศัพท์  095-669-5580 
โทรสาร   036 – 344 - 088                     E-mail - 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
           ยุทธศาสตร์ท่ี  4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
           มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน”    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อท่ี  3.1 ครูผู้สอน 
ข้อท่ี 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่7  การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  จะจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ และ

การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย  ซึ่งแผนดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการของสถานศึกษาท้ัง  4  ด้าน  คือ ด้านวิชาการ  ด้านการบริหาร  ด้านงบประมาณ  และ
ด้านการบริหารท่ัวไป  ท้ังนี้  เพื่อให้การด าเนินงานทางด้านการศึกษาโดยองค์รวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับสนถานการณ์ปัจจุบันมีการปรับเปล่ียนทางการเมืองการปกครอง  ท าให้นโยบายทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความเคล่ือนไหว และมีการเปล่ียนแปลงไปด้วย จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีวิทยาลัย จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมมาภิบาล  และสถานศึกษา
จะต้องมีการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดท าโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาบุคลากรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ให้แก่  ผู้บริหาร ครู 
และเจ้าหน้าท่ี  ในการขับเคล่ือนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          3.๑ เพื่อให้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 3.๒. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 

3.๓. เพื่อก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลส าเร็จตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1  มีการจัดโครงการ ปีละ 1 ครั้ง 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.๒ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัย 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการ   จ านวน     70  คน 
      รวมทั้งส้ิน  70  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อน ามาใช้ในการก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรม

ตามโครงการ 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 ได้แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

8.2 ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ี มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการ  ตาม
แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  
70 คน 

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อน ามาใช้ในการก ากับ
ดูแลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

 

เชิงเวลา ระหว่าง สิงหาคม 2563 – เดือน กันยายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย) 
 100,000 บาท 

 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ครู และ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

     
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ        100,000  
          
          

      รวมเงิน    100,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    100,000  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 5.6 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 
ผู้ประสานงาน นายศักดา  ข าเขียว 
ต าแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      โทรศัพท์ 0952481597 
โทรสาร  -           E-mail sakda7812@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
  นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 3 เรียนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล   
 มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่นมีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
          ข้อท่ี 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี  2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 75 เครื่องท่ีใช้ในการการเรียน การสอนและ

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีจ านวน 40 เครื่อง ซึ่งเป็นปัญหาต่อการเรียน การสอนของ
ครูทุกครั้งเนื่องจากจะต้องมีผู้เชียวชาญค่อยซ่อมทุกครั้งท่ีมีการใช้งาน เนื่องจากปัญหาจากตัวอุปกรณ์ท่ีใช้งานเป็น
ระยะเวลายาวนานส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ซึ่งส่งผลต่อการเรียน ของนักเรียน 
นักศึกษาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 
 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงขออนุญาตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และเครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพต่อการใช้งาน สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อขอความสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3.2. เพื่อปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานในระยะเวลายาวนาน 
3.3. เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านการเรียนคอมพิวเตอร์หน่วยเรียนท่ีมีการฝึกปฏิบัติ 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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3.4. เพื่อแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 

4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 210 เครื่อง 
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 

5.1  นักเรียน นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการฝึกปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 
5.2  เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 30 เครื่อง 
5.3 นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
5.4 นักเรียน นักศึกษามีพร้อมก่อนเข้าสถานประกอบการ 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน............. 20........ เครื่อง 
      รวมทั้งส้ิน..........20....... เครื่อง 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานในด้านการเรียน การสอนได้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 

 

7. พื้นที่ด าเนินการ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
8.3 นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  20 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานในด้านการเรียน การสอนได้มี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 22 ตุลาคม – 15 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 

รวมทั้งส้ิน 

 
30,000 บาท 

 
30,000 บาท 
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10.สรปุขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ /    เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาคอม    30,000  

2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ /    จ านวน 20 
เครื่อง 

พิวเตอร์ธุรกิจ      

3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  /          

4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ  /          

      รวมเงิน    30,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    30,000  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 5.7 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ผู้ประสานงาน นายศักดา  ข าเขียว 
ต าแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      โทรศัพท์0952481597 
โทรสาร  -           E-mail sakda7812@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
  นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 3 เรียนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล   
 มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่นมีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี  2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยปัจจุบันสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิ จ มีปัญหาเรื่องระบบเครือข่ายท่ีส่งสัญญาณผ่านคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท้ัง 2 ห้อง เนื่องจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งสัญญาณและรับสัญญาณเครือข่ายมีอายุการใช้
งานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี อุปกรณ์รับสัญญาณบางช้ินช ารุด บางช้ินใช้งานไม่สมบูรณ์ มีปัญหาเรื่องเครือข่ าย
อินเทอร์เน็ตล่มเป็นประจ า เพราะนักเรียน นักศึกษาใช้สัญญาณเครือข่ายค่อนข้างมาก และครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ได้มีนโยบายให้ครู ท าห้องเรียนออนไลน์เพื่อแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาไม่ส่งงานจึงใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตค่อนข้าง
สูง 

 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงขออนุญาตจัดซื้ออุปกรณ์มาเพื่อปรับปรุง
สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพิ่มคุณภาพผู้เรียน และอ านวยความสะดวกครูผู้สอนให้จัดการศึกษาได้ด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่แก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2.2. เพื่อส่งเสริมการเรียนออนไลน์ของนักเรียน นักศึกษา 
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2.3. เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการบริการเครือข่ายให้กับครูผู้สอน 
2.4. เพื่อแก้ปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
6.3  สัญญาณระบบอินเทอร์เน็ต จ านวน  3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
6.4 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยระบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 200 

คน 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
4.1  สัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตสามารถส่งสัญญาณได้ดีในห้องระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
4.2 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 
4.3 สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน นักศึกษา 
4.4 ครู ได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียน การสอน 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน.............3..........ห้อง 
      รวมทั้งส้ิน..........3.........ห้อง 

6.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าและครูได้ใช้สัญญาณ

อินเทอร์เน็ตเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ดีมากยิ่งขึ้น 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 สัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตสามารถส่งสัญญาณได้ดีในห้องระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
8.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนออนไลน์ได้แบบต่อเนื่อง 
8.3 ครูผู้สอนได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ 
8.4 สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน 
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      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

3 ห้อง 

เชิงคุณภาพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
คุณภาพ 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 22 ตุลาคม – 15 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
- เต้ารับหัวแลนตัวเมีย   
-Switching Hub D-LINK (DES-F1010P-E )  
-สาย UTP Cat 5E 
(รายละเอียดแนบ สผ.1) 

รวมทั้งส้ิน 

 
2,000 บ. 
2,500 บ. 

1,100 บ. 
 
5,700บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

            แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ /    ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาคอม    5,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ /    คอมพิวเตอร์ พิวเตอร์ธุรกิจ      
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  /   จ านวน 3 ห้อง       
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ  /          
            
            

      รวมเงิน    5,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    5,000  
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โครงการท่ี 5.8 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1.ชื่อโครงการ กั้นห้องเพื่อการศึกษา  
ผู้ประสานงาน นางสาวศิริโฉม  วิชัย 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ  โทรศัพท์ 097 – 0156110 
โทรสาร      E-mail  Krusirichom@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
  นโยบายรัฐบาล ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

            กระทรวงศึกษาธิการ ข้อท่ี1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญใน
อาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 

           ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
                 ข้อท่ี 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
                มิติท่ี.2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ     

  งานประกันคุณภาพ 
      ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
      ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

           แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
      มาตรฐานท่ี. 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
      กลยุทธ์ท่ี 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ 

 

2.ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
              ด้วยสาขาการโรงแรมมีความประสงค์ จัดท าโครงการกั้นห้องเพื่อการศึกษา เนื่องจากอาคารสาขาการ
โรงแรมเป็นอาคารอ านวยการหลังเดิม ซึ่งไม่มีการแบ่งห้องออกเป็นสัดส่วน ต่อมาตัวอาคารได้ใช้ในการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาการโรงแรม ท าให้ไม่ยังไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอนเท่าท่ีควร จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว
ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีห้องเรียนทฤษฎเีพื่อการศึกษา 
 3.2. เพื่อแยกสัดส่วนของห้องในการเรียนทฤษฎอีอกจากห้องเรียนปฏิบัติ 
 3.3. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

4.ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
 - ห้องเรียนทฤษฎี จ านวน 1 ห้อง 

 

5.ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
 5.1. มีการแยกสัดส่วนของห้อง ในการเรียนทฤษฎีออกจากห้องเรียนปฏิบัติ 
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 5.2. มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 5.3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

 

6.กลุ่มเป้าหมาย  
6.1เชิงปริมาณ 

ห้องเรียนทฤษฎีสาขาวิชาการโรงแรม  จ านวน............1.........ห้อง 
6.2เชิงคุณภาพ 

    นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากอุปกรณ์งานจัดเล้ียง 
 
 ๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      8.1 มีห้องเรียนทฤษฎีท่ีส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
      8.2 ห้องเรียนทฤษฎีมีการแยกเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น 
      8.3 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
  

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ    - ห้องเรียนทฤษฎี 
   

 

1 ห้อง 
 

เชิงคุณภาพ     นักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 

 
 

 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี .....13 พฤษภาคม – 13 กันยายน ๒๕๖3....... 
ณ ....วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก................................ 

 

เชิงค่าใช้จ่าย - ห้องเรียนทฤษฎ ี
                           

  
 

รวมทั้งสิ้น 

50,000 บาท 
                  
 
 
50,000 บาท 

 
/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. การติดตามประเมินผล 

                  ภาพถ่าย 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     11 คน วท.มวกเหล็ก  50,000    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน  50,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ  50,000    
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โครงการท่ี 5.12 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นท่ีปฏิบัติงานแผนกช่างยนต์ 
ผู้ประสานงาน นายไชยยา กุลสุวรรณ 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ    โทรศัพท์ 092-764-6699 
โทรสาร  -     E-mail  - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  ข้อท่ี 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา    
มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ     

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้างและคุรุภัณฑ์ 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากแผนกช่างยนต์ มีหน้าท่ีดูแลอาคารสถานท่ีในการดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซม และ

รับผิดชอบเรื่องความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารตลอดจนครุภัณฑ์ และส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ 
ในบริเวณอาคารอุตสาหกรรมช้ัน 1 - 2 

 พื้นท่ีการปฏิบัติงานแผนกช่างยนต์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในด้านอาคารสถานท่ีซึ่งต้องมีความสะอาด 
ปลอดภัย เพียงพอต่อการใช้สอย แต่จากการส ารวจสภาพพื้นท่ีปฏิบัติงานสภาพเก่า จึงจ าเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อม
อาคารเรียนให้อยู่ในสภาพปัจจุบันพร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทันสมัย สถานท่ีท างานและสภาพแวดล้อมการท า งานสะอาด 
ปราศจากส่ิงสกปรก บุคลากรท่ีสุภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการท างานมากขึ้น  

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร 
3.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพกายท่ีดีต่อการใช้พื้นท่ีปฏิบัติงาน 
3.3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพจิตท่ีดีต่อการใช้พื้นท่ีปฏิบัติงาน 
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4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output) 
 4.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจ านวน 720 คน 
 4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการจ านวน 71 คน 

4.2 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 791 คน 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 
 5.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความตระหนักถึง

ความส าคัญต่อการโครงการปรับปรุงพื้นท่ีปฏิบัติงานแผนกช่างยนต์ 
5.2 นักเรียน นักศึกษา มีความตะหนักต่อใช้พื้นท่ีปฏิบัติงาน ภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
5.3 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้สถานท่ีพื้นท่ีปฏิบัติงานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
6.1  เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน    720 คน 
๖.๑.๒ ครู และบคุลากรทางการศึกษาแผนกช่างยนต์  จ านวน      8   คน 
       รวมทั้งส้ิน 791 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกในใช้พื้นท่ีปฏิบัติงานให้ความสะอาด กับการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  - ปฏิบัติงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกในการรักษาความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีใช้เพื่อให้เกิดสภาพการท างาน
ท่ีดี 
 8.2 นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
 8.3 นักเรียน นักศึกษา ได้มีสุขภาพกายและจิตดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
เชงิคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกในใช้พื้นท่ีปฏิบัติงานให้ความสะอาด กับ

การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 - 13 กันยายน 2562 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
-ค่าทาสีอาคาร 
-ค่าทาสีพื้นอีพ็อกซี่ 
 (รายละเอียดแนบ สผ.1 

รวมทั้งส้ิน 

 
25,0๐๐ บาท 
45,000 บาท 
 
70,000 บาท 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

11. การติดตามประเมินผล 

   ภาพถ่าย 
 แบบสังเกต 
 แบบสัมภาษณ์ 
 แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  

          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 

    งบ 

ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 

งบ
ลงทุน 

 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
โครงการจ านวน 
791 คน 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

   70,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          

      รวมเงิน    70,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    70,000  
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         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

โครงการท่ี 5.15 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาห้องปฏิบัติการห้องพัสดุ 
ผู้ประสานงาน นายอนุสรณ์   หาญอาษา 
ต าแหน่งหัวหน้างานพัสดุ   โทรศัพท์0819056179 
โทรสาร   -   E-mail  - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 งานประกันคุณภาพ 
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ห้องปฏิบัติงานพัสดุในปัจจุบันใช้เป็นพื้นท่ีเก็บพัสดุท่ีช ารุด ,พื้นท่ีเก็บเอกสารงานพัสดุ,พื้นท่ีปฏิบัติงานพัสดุ , 

พื้นท่ีติดต่อประสานงานกับห้างร้าน และบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่องานการจัดซื้อจัดจ้าง แต่พื้นท่ีในห้องและ
บรรยากาศภายในห้องไม่เหมาะสมกับการต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. จัดท าช้ันเก็บวัสดุครุภัณฑ์ จัดเก็บเอกสารทางราชการ 
3.2. เพื่อลดอุณหภูมิภายในห้อง 
3.3. เพื่อจัดพื้นท่ีในการติดต่อประสานงานกับบุคลภายนอก เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1  ช้ันเกบ็วัสดุครุภัณฑ์ ขนาด  50 ซม. x 150 ซม. x 2 เมตร จ านวน  6  ตัว 
4.2  ชุดเก้าอี้รับแขก จ านวน 1 ชุด 
4.3  พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 3 เครื่อง 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1  การจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ มีระเบียบ ค้นหาง่าย 
5.2 อุณหภูมิภายในห้องท างานลดลง 
5.3 มีพื้นท่ีในการต้อนรับบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อราชการ 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียด จ านวน....คน (ใคร) จ านวน....แห่งใด (ที่ใด) 
6.1  เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  จ านวน....100...คน 
๖.๑.๒ บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ    จ านวน........10.......คน 
        รวมทั้งส้ิน....110......คน 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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6.2  เชิงคุณภาพ 
ห้องพัสดุได้รับการปรับปรุงให้มีท่ีจัดวางวัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมท่ีจะต้องรับผู้มาติดต่อราชการ จ านวน 

1 ห้อง 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  ห้องพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 การจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ มีระเบียบ ค้นหาง่าย 
8.2 อุณหภูมิภายในห้องท างานลดลง 
8.3 มีพื้นท่ีในการต้อนรับบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อราชการ 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ห้องพัสดุได้รับการปรับปรุงให้มีท่ีจัดวางวัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมท่ี
จะต้องรับผู้มาติดต่อราชการ  
 

 

1 ห้อง 

เชิงคุณภาพ 1.การจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ มีระเบียบ ค้นหาง่าย 
2.อุณหภูมิภายในห้องท างานลดลง 
3.มีพื้นท่ีในการต้อนรับบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อราชการ 
 

 

เชิงเวลา ระหว่างวันท่ี .1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน  2563 
ณ .วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
เก้าอี้รับแขก ยาว  จ านวน 1 ตัว 
เก้าอี้รับแขกส้ัน  จ านวน 3 ตัว 
พัดลมติดผนัง จ านวน 3 เครื่อง 
ช้ันเหล็กเก็บของ ขนาด 50 ซมx1.5 เมตรx2 เมตร จ านวน 6 ตัว 
สต๊ิกเกอร์ติดกระจกกันแสงแดด  
สต๊ิกเกอร์ติดกระจกกันแสงแดดหน้าต่าง 
                         รวมทั้งส้ิน 

 
4,500 

10,500 
6,000 
27,000 
6,000 
5,000 
59,000 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เ งิ น ร า ย ไ ด้
สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 
 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ          59,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน    59,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    59,000  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 5.16 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS 2016 
ผู้ประสานงาน นายณรงค์ชัย  กรศิริวิภา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                        โทรศัพท์ 087 – 8593 - 535 
โทรสาร       -                             E-mail           - 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
           ยุทธศาสตร์ท่ี  4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
          มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน”    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ข้อท่ี 5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีมีหน่วยงานได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS : 2007 
) ขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ท าการพัฒนาต่อยอดระบบดังกล่าวในส่วนของฐานข้อมูลงานวิจัยและ ส่ิงประดิษฐ์ ฐานข้อมูล
คะแนนเก็บระหว่างเรียนและทดสอบพร้อมถ่ายโอนเข้าสู่กระบวนการวัดผลการเรียนผ่าน ศธ.02 ฐานข้อมูลการ
ประเมินคุณภาพการสอนของครู ฐานข้อมูลการเข้าออกสถานศึกษา ฐานข้อมูลการช าระเงินบ ารุงการศึกษา อีกท้ังยัง
ได้ปรับปรุงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์  ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาให้ทันสมัยและมีความรวดเร็ว มี
บทสรุปรายงานส าหรับผู้บริหารมากมาย เพื่อน ามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ/ด าเนินงานของบุคลากรสถานศึกษา ทุกแผนก/งาน อีกยังเป็นเครื่องมือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร และร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและเครือข่ายอาจารย์ท่ี
ปรึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้เล็งเห็นความส าคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
สถานศึกษา จึงได้จัดท าโครงการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ให้กับผู้บริหาร/
บุคลากรในสถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากพัฒนาระบบบริหารภายในสถานศึกษาให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๓.๑ เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS:2016) และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในวิทยาลัย 
๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางในการติดต่อส่ือสารภายในสถานศึกษา ระหว่างผู้บริหาร บุคลากรทุก

แผนก/งาน ผู้ปกครองกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและเครือข่ายอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 บุคลากรได้รับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับบริหารจากการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา       จ านวน  71  คน 
                        รวมทั้งส้ิน  71  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS : 2016 ) ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ี
เป็นประโยชน์สถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๘.๑ คุณภาพของนักศึกษาในด้าน คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินงานโครงการ  

 ๘.๒ วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS:2016) โดยระบบ
ดังกล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรสถานศึกษาทุกแผนก/งาน ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 9. ตัวชี้วัด… 
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      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา         

จ านวน 
 71 คน 

เชิงคุณภาพ บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS 
: 2016 ) ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์สถานศึกษา 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 อบรม 2 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
  - โปรแกรม RMS 2016 
 
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
  

 
รวมทั้งส้ิน 

 
60,000 บ.  

 
 
 
 

60,000 บ. 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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10.  สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวนคร้ัง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     บุคลากรมีความ รู้
ความเข้าใจ สามารถ
ประ ยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถาน 

ศึกษาได้อย่างครบถ้วน
และถูกต้อง 

ณ 
วิทยาลัยเทคนิค

มวกเหล็ก 

   60,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          
          
          

      รวมเงิน    60,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    60,000  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 5.17 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ประสานงาน นางสาวมลิวัลย์  ไวยกรรณ์ 
ต าแหน่ง ครู คศ.2          โทรศัพท์  095- 6128647 
โทรสาร   036 – 344 - 088                     E-mail - 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
           ยุทธศาสตร์ท่ี  4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
           มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน”    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อท่ี  3.1 ครูผู้สอน 
ข้อท่ี 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่7  การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ตามท่ี ได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 
พร้อมท้ัง บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาล 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.2  มีการจัดโครงการ ปีละ 1 ครั้ง 
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5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.๒ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัย 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
6.5 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการ   จ านวน     70  คน 
      รวมทั้งส้ิน  70  คน 

6.6 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการประกอบ 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม 

8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้รับบริการ 
8.3 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

จ านวน  
70 คน 

เชิงคุณภาพ 1 ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
ผลงาน หรือนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการประกอบ 
 

 

เชิงเวลา ระหว่าง พฤษภาคม 2563 – เดือน ตุลาคม 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย) 
 300,000 บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     คณะกรรมการ    
บริหาสถานศึกษา 
และคณะกรรม 
การวิทยาลัย 

เทคนิคมวกเหล็ก 
ได้รู้เก่ียวกับการ

บริหาร
สถานศึกษา 

      
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ           
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ           
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         300,000  
           
           

      รวมเงิน    300,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    300,000  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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โครงการท่ี 5.18 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ  เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก 
ผู้ประสานงาน  นางศิริณภา  กุลสุวรรณ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   โทรศัพท์   036-344673 
โทรสาร  036-344088        E-mail sirinapa3022@gmail.com   
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ ด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล    
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่นมีเอกภาพ 

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
ข้อท่ี 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
ข้อท่ี 1.3 ผู้เรียนท่ีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ การประกอบอาชีพอิสระ  
ข้อท่ี 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
ข้อท่ี 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ข้อท่ี 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ข้อท่ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ข้อท่ี 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
ข้อท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ด้านท่ี 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
ข้อท่ี 3.1 ครูผู้สอน  
ข้อท่ี 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  

ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
ข้อท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ข้อท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
ข้อท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
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ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
ข้อท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
ข้อท่ี 5.2 ระบบสาธารณูปโภค   
ข้อท่ี 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
ข้อท่ี 5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
ข้อท่ี 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน.. 
กลยุทธ์ที ่11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีความประสงค์ขอด าเนิน

โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อให้วิทยาลัยฯ มีระบบประกันคุณภาพท่ีเข้มแข็ง สามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑ เพื่อให้บุคลากรทุกท่านร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายนอก 

 3.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาให้เป็นระบบ 
3.3 เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 

ภายนอก  
6.7 เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพนอก 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก 
4.2 บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก 
5.2 บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ครู     จ านวน        41 คน 
๖.๑.๒ เจ้าหน้าท่ี     จ านวน        18 คน 
      รวมทั้งส้ิน      59      คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
        ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพนอก ต่อไป 
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7. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 บุคลากรทุกท่านสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอกให้เป็นระบบได้ดียิ่งขึ้น 
8.2 สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกในครั้งต่อไป 
8.3 บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินการประกนัคุณภาพภายนอก 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู    จ านวน        41 คน 

เจ้าหน้าท่ี   จ านวน        18 คน 
59 คน 

เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้รับความรู้ เพิ่มเติม เพื่อ
น ามาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี มีนาคม – พฤษภาคม 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย + วัสดุ 
รวมทั้งสิ้น 

100,000 
100,000บาท 

 

/10.สรุปข้ันตอน... 
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10.  สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

   ด าเนินการใน 
      ไตรมาส 
        () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวนคร้ัง 

เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/
อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบ
อื่นๆ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ครู และบุคลากร
สถานศึกษาทุกท่าน ได้รับ
ความรู้เพิ่มเติม เพือ่
น ามาใช้ในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
นอก ต่อไป 

วิทยาลัยเทค
นิค
มวกเหล็ก 

   100,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          

      รวมเงิน    100,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    100,000  
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โครงการท่ี 5.19 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ  เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
ผู้ประสานงาน  นางศิริณภา  กุลสุวรรณ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     โทรศัพท์   036-344673 
โทรสาร  036-344088         E-mail sirinapa3022@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
  นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะ ด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล    
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น        มี

เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
ข้อท่ี 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
ข้อท่ี 1.3 ผู้เรียนท่ีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ การประกอบอาชีพอิสระ  
ข้อท่ี 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
ข้อท่ี 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ข้อท่ี 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ข้อท่ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ข้อท่ี 1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
ข้อท่ี 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ด้านท่ี 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
ข้อท่ี 3.1 ครูผู้สอน  
ข้อท่ี 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  

ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
ข้อท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ข้อท่ี 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
ข้อท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
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ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
ข้อท่ี 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
ข้อท่ี 5.2 ระบบสาธารณูปโภค   
ข้อท่ี 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
ข้อท่ี 5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
ข้อท่ี 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน.. 
กลยุทธ์ที ่11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 หมวดท่ี 6 ว่าด้วยการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยสาระส าคัญในมาตราท่ี 48 ระบุว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง สามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑ เพื่อให้บุคลากรทุกท่านร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในรองรับการ 

      ประเมินคุณภาพภายนอก 
  3.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ 

 3.3 เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 
ภายนอก  

 3.4 เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาน าไปสู่การ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
4.2 บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาน าไปสู่การพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาให้ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
5.2 บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาน าไปสู่การพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาให้ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
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6.1  เชิงปริมาณ 
๖.๑.๑ ครู     จ านวน        41 คน 
๖.๑.๒ เจ้าหน้าท่ี     จ านวน        18 คน 
      รวมทั้งส้ิน      59      คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
   ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาระบบ       การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 บุคลากรทุกท่านสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบได้ดียิ่งขึ้น 
8.2 สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกต่อไป 
8.3 บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาน าไปสู่การ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู    จ านวน        41 คน 

เจ้าหน้าท่ี   จ านวน        18 คน 
 

59 คน 

เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้รับความรู้ เพิ่มเติม เพื่อ
น ามาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี มีนาคม – พฤษภาคม 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 
1. ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล                              1,000 
2. ค่าจ้างจัดท าป้ายโฟม                               1,500 
3. ค่าจ้างจัดสถานท่ี                                  10,000 
4. ค่าอาหารว่าง (70*25*2)                         3,500 
5. ค่าอาหารกลางวัน (70*70*1)                    4,900 
6. ค่าจ้างจัดท าของท่ีระลึก (8*500)                4,000 

ค่าวัสดุ 
1. กระดาษ A4 (20*110)                           2,200 
2. กระดาษ A4 สี (10*180)                         1,800 

24,900 
 

 
 
 
 
 

25,100 
 
 

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


 

         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

3. กระดาษโฟโต้ (3*285)                               855 
4. กระดาษสต๊ิกเกอร์หลังเหลือง (3*285)             855 
5. แฟ้มเอกสาร 2 นิ้ว (30*80)                      2,400 
6. ไส้แฟ้มอเนกประสงค์ (70*23)                   1,610 
7. กาว 2 หน้า แบบบาง ขนาด 2 นิ้ว (10*35)      350 
8. กาว 2 หน้า แบบบาง ขนาด 1 นิ้ว (10*25)      250 
9. แล็คซีน (20*25)                                      500 
10. เข็มหมุด (20*65)                                   1,300 
11. หมึก EPSON (8*280)                             2,240 
12. หมึก HP LaserJet P1102 (1*2,800)        2,800 
13. กาว 2 หน้า แบบหนา (3*220)                    660 
14. กรอบทองใส่เกียรติบัตร (20*150)             3,000 
15. กล่องเอกสาร 3 ช่อง (10*270)                2,700 
16. กล่องเอกสาร 2 ช่อง (8*160)                  1,280 
17. ปากกา (1*180)                                     180 
18. ดินสอ (4*30)                                        120 

รวมทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50,000บาท 
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

   ด าเนินการใน 
      ไตรมาส 
        () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร จ านวนคร้ัง เรื่อง 

ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ครู และบุคลากร
สถานศึกษาทุกท่าน ได้รับ
ความรู้เพิ่มเติม เพื่อ
น ามาใช้ในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และรองรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

วิทยาลัยเทคนิ
คมวกเหล็ก 

   50,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ          
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ          
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ          

      รวมเงิน    50,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    50,000  
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โครงการท่ี 5.21 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ ความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปล่ียนทางวิชาการ 
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์   โลบุญ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานความร่วมมือ       โทรศัพท์ 087-8778177 
โทรสาร 036 – 344673   E-mail : dvec.muaklek@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล    
มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ    

 งานประกันคุณภาพ 
      ด้านท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
      ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนสู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
      มาตรฐานท่ี 3  ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
      พันธกิจท่ี   3  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      กลยุทธ์ท่ี  13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก

ภาคส่วน 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญยิ่งและเป็นตัวการส าคัญท่ีจะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก โดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นปัจจัยช้ีน าในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เป็นไปตามข้อตกลงขอบเขตการค้าในภูมิภาค
อาเซียนและภูมิภาคอื่นท่ัวโลก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาษาอังกฤษท่ีเน้นการส่ือสารเพื่อ
อาชีพ (English for Occupational Purposes) ซึ่งได้ด าเนินการลงนามความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
เพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ท้ังในระดับผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ซึ่ง
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนและด้านวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เน้นกลุ่มเฉพาะทางเกี่ยวกับวิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ 
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 ดังนั้น เพื่อให้การจัดโครงการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและพิธีลงนามความ
ร่วมมือและแลกเปล่ียนทางวิชาการกับต่างประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้จัดท า
โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปล่ียนทางวิชาการ เพื่อให้มีการพัฒนาในรูปแบบเครือข่ายการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาท้ังในและนอกประเทศ ท าให้นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นท่ียอมรับของ
สถานประกอบการ สามารถท างานได้ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

           
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1  เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนภาค
ภาษาอังกฤษ 

3.2  เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
3.3  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนการเรียนภาคภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
3.4  เพื่อพัฒนาส่ือและปรับปรุงการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ 
3.5  เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
3.6  เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนนักศึกษากับสถานศึกษาในต่างประเทศ โดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

ติดต่อส่ือสาร (English for Occupational Purposes) ในการศึกษาและฝึกงาน 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
 มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนนักศึกษากับสถานศึกษาในต่างประเทศ โดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

ติดต่อส่ือสารในการศึกษาและฝึกงาน 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
 ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียน 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ 
 จ านวนคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และคณะครู นักเรียนจากประเทศ
อินโดนีเซีย จ านวน 45 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนอาชีวศึกษา SMK Krian 1, 
SMK Krian 2 SIDOARJO, INDONESIA 

 

๗.  พื้นที่ด าเนินการ   
   ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียน 
8.2  ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
8.3  แผนการเรียนภาคภาษาอังกฤษ สามารถไปใช้สอนตามสาขาวิชา 
8.4  ส่ือการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ สามารถไปใช้ประกอบการเรียนการสอนตามสาขาวิชา 
8.5  ผู้เรียนมีทักษะการพูด ฟัง ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามหลักสูตร 
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8.6  ครูวิชาชีพท่ีร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ ทางด้านภาษาอังกฤษและสามารถฝึกฝน
ผู้เรียนได้ตรงตามสมรรถนะอาชีพท่ีเป็นปัจจุบัน 
8.7  ผู้เรียนมั่นใจในการประกอบอาชีพและมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และคณะครู 

นักเรียนจากประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 45 คน 
 

45 คน 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียน
อาชีวศึกษา SMK Krian 1, SMK Krian 2 SIDOARJO, INDONESIA 

2 แห่ง 

เชิงเวลา วันท่ี 15 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 3 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
เงินงบประมาณ จ านวน...........................93,000..................บาท 
1. ค่าที่พัก จ านวน..................46,800......................บาท 
1.1 ห้องพักผู้บริหาร จ านวน 2 ห้อง X 600 บาท X 4 วัน  
1.2 ห้องพักคณะครู  จ านวน 2 ห้อง X 500 บาท X 14 วัน 
1.3 ห้องพักคณะนักเรียน จ านวน 4 ห้อง X 500 บาท X 14 วัน 
2. ค่าใช้สอย จ านวน.................46,200.....................บาท 
2.1 ค่าจัดสถานท่ี 
2.2 ค่าอาหาร จ านวน 14 คน X 50 บาท X 3 มื้อ X 14 วัน 
2.3 ค่าอาหารว่าง จ านวน 14 คน X 25 บาท X 2 มื้อ X 14 วัน 
2.4 ค่าของท่ีระลึก 
3. ค่าวัสดุ จ านวน.........................................................บาท 
(รายละเอียดแนบ สผ.1) 

รวมทั้งสิ้น 

 
 
 

4,800 
14,000 
28,000 

 
5,000 

29,400 
9,800 
2,000 

 
 

93,000 
 

 
 
 
 
 
 

/10.สรปุขั้นตอน
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวนคร้ัง เร่ือง 
ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/
อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     จ านวนคณะครูและบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
และคณะครู นักเรียนจาก
ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 
45 คน 

วิทยาลัยเทค
นิค
มวกเหล็ก 

  

 

93,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ     
     
     

      รวมเงิน    93,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    93,000  
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โครงการท่ี 6.1 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1.ชื่อโครงการ   โครงการอบรมแกนน าเยาวชนคนพันธุ์ R ต้านยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน   นายศักดิ์ชาย ชูเรณู   (หัวหน้างานปกครอง)                                      . 

ต าแหน่ง     ข้าราชการครู คศ.2                โทรศัพท์    036-344673                             . 
โทรสาร      036-344088                     .โทรศัพท์เคลื่อนที่ 061-935-4615 
E- mail :                         -              
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ 

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา                                                                            . 

2.ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
“ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่าง

จริงจัง ท้ังนี้เพราะปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมรวมท้ังด้านการเมือง และความมั่นคง
ของประเทศ รัฐบาลจึงได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาส าคัญซึ่งมีผลกระทบ และเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคล่ือนงานยาเสพติด ตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี156/2557 ลง
วันท่ี 22 ตุลาคม 2557 เรื่องจัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ให้มีการเฝ้าระวังยา
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เสพติดในสถานศึกษา เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ 
ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ และมีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเส่ียง กล้าท าส่ิงท้าทาย เป็นผลท า
ให้นักค้ายาเสพติดมุ่งเป้าหมายไปท่ีเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาเป็นไป เพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวการสอนแบบบุคลาธิษฐาน โดยการ
ให้นักเรียนเรียนรู้สถานการณ์จริงท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินชีวิตท่ีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุข ท้ั งนี้เพื่อ
พัฒนาทักษะด้านอารมณ์และปรับทัศนคติกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นวิทยาลัยท่ีขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประสบปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในนักเรียน นักศึกษา กลุ่มท่ีเป็น
วัยรุ่น ด้วยสภาพของพัฒนาการของวัยเด็ก สภาพ แวดล้อมทางสังคมและค่านิยมบางประการของครอบครัวและ
ชุมชน ล้วนเป็นสาเหตุท่ีมาของการเข้าไปยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เล็งเห็นความส าคัญ จึงก าหนดแผนการจัดกิจกรรม เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันแลแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน ปลูกฝัง สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เด็กและ
เยาวชนในความดูแล พ้นจากภัยยาเสพติดและอบายมุข เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเส่ียง 
(กลุ่มสีเทา) ให้มีพฤติกรรมเชิงบวกมากข้ึน ดังนั้น งานปกครอง จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว 

 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อจัดกิจกรรมอบรมแกนน าเยาวชนคนพันธุ ์R ต้านยาเสพติด 
3.2 เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3.3 เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง (กลุ่มสีเทา) ให้มีพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น สร้าง

ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงให้มากขึ้น 
3.4 เพื่อลดจ านวนนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด และลดอัตราผู้เสพสารเสพติดใน

สถานศึกษา 
3.5 เพื่อท าให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้ารับการอบรมเป็นแกนน าเยาวชน สามารถเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับโทษ

ของยาเสพติด ให้แก่เยาวชนคนอาชีวะ  
 

4.ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output) 
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น จากการเผยแพร่และแนะน า เรื่องภัยของยาเสพติด 
 

5.ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 
นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักสนใจและมีส่วนร่วม ในการให้ความร่วมมือป้องกันยาเสพติด 
 

6.กลุ่มเป้าหมาย  
6.1เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 720 คน  
6.2เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กไม่เกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติด ใช้ชีวิตประจ าวัน
อย่างมีความสุข 

 

๗.พืน้ที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
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8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง (กลุ่มสีเทา) ให้มีพฤติกรรมเชิงบวก  
8.2 สามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียงให้มากขึ้น 
8.3 ผู้เรียนตระหนักในหน้าท่ี บทบาทความเป็นคนไทย ตลอดจนตัวตนของ “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชงิปริมาณ - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตระหนักถึงผล

ของยาเสพติด ได้ร้อยละ 90 
60 คน 

เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตระหนักในผล
ของภัยจากยาเสพติด 

 

 

เชิงเวลา - วันท่ี 7 – 8 กันยายน 2562  
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าใช้สอย 
รวมทั้งสิน 

21,000 บาท 
21,000 บาท 
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๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 
๑1. การติดตามผลประเมินผล 

๑1.๑  การสังเกต 
๑1.๒  ท าแบบประเมินผล 
11.๓  ภาพถ่าย 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เชน่ 

ใคร จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

งบด าเนินงาน 
         งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่นๆ 
งบเงิน
อุดหนุน 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ครู และนักเรียน 
นักศึกษา 

ณ วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

    
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ         
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ         
         
         

      รวมเงิน   21,000 บาท  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   21,000 บาท  
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โครงการท่ี 6.2 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 
ผู้ประสานงาน  นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ์                                      . 

ต าแหน่ง     พนักงานราชการ                โทรศัพท์    098-228-9196                             . 
โทรสาร      036-344088             E- mail :    
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
           ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
          มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน”    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

พันธกิจท่ี 3  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานนิทรรศการ และงานวิจัย 

         . 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากการประกอบอาชีพอิสระหรือการเป็นผู้ประกอบการเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ท่ียั่งยืนท าให้คนมีงาน
ท าพึ่งพาตนเองได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม อาชีพนี้มีโอกาสเจริญเติบโตอย่างไม่มีขีดจ ากัดสร้างความั่นคง
ทางเศรษฐกิจต่อตนเองและครอบครัว หากนักเรียน นักศึกษาได้รับการบ่มเพาะให้เป็นผู้ประกอบการอย่างครบวงจร 
เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปนักเรียน นักศึกษาเหล่านี้จะมีโอกาสเป็นผู้ประกอบการได้มากขึ้น ดังนั้นศูนย์ บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้จัดกิจกรรมท่ีนักเรียน นักศึกษา สามารถใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และ ได้รับประสบการณ์จริงจากการน าผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นหรือสามารถน าความถนัดส่วนตัวเข้า
มาใช้เพื่อน ามาจัดจ าหน่าย ก่อให้เกิดรายได้ในช่วงท่ียังเรียนหนังสืออยู่ได้อีกทางหนึ่ง 

 

3. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจและ

สามารถ  เขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 
      3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในอาชีพเป็นผู้ประกอบการหรือท าธุรกิจส่วนตัวและมีแนวคิดท่ี

จะประกอบอาชีพนี้ต่อไปในอนาคต 
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4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจเพื่อน าไปต่อยอดในการ

ด าเนินธุรกิจในได้ในอนาคตต่อไปในด้านวิชาชีพ 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 
5.1  นักเรียน นักศึกษาผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจ าหน่าย 
5.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีทักษะวิชาชีพ ในการผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจ าหน่าย 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน  
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจเพื่อน าไปต่อ
ยอดในการด าเนินธุรกิจในได้ในอนาคตต่อไปในด้านวิชาชีพ 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการเป็น

ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเขียน
แผนธุรกิจได้ และสนใจประกอบอาชีพผู้ประกอบการในอนาคต  

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  100 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีความรู้เรื่องการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2563  
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการเป็น
ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 
2. โครงการศึกษาดูงานแผนธุรกิจนักเรียนนักศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 

รวมทั้งสิน 

 
 
 
 

150,000 บาท 
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๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 
11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เชน่ 

ใคร จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

งบด าเนินงาน 
         งบด าเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่นๆ 
งบเงิน
อุดหนุน 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ครู และนักเรียน 
นักศึกษา 

ณ วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

  150,000 บาท  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ        
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ        
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ        
        
        

      รวมเงิน   150,000 บาท  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   150,000 บาท  
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โครงการท่ี 6.5  
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
…………………………………………… 

 

1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์   โลบุญ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     โทรศัพท์ 087-8778177 
โทรสาร 036 – 344673       E-mail : dvec.muaklek@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
           ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล    
           มิติท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน”     
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนสู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
      มาตรฐานท่ี 4  ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      พันธกิจท่ี   3  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      กลยุทธ์ที ่ 5   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเพื่อให้การเรียนของนักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น จึงได้มีการให้นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และได้
ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการท่ีนักเรียน นักศึกษาได้ฝึกงานจริงๆ โดยนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝึกงานใน
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ภาคปกติ ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ส่วนนักเรียน นักศึกษาระบบทวิ
ภาคี ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคเรียน ก่อนท่ีนักเรียน นักศึกษาจะออกฝึกงานจริง จึง
ต้องเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ท้ังในเรื่องการแต่งกาย มารยาท และกฎระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ในการ
ท างานของสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาจะต้องทราบก่อนการเข้ารับฝึกงาน ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี จึงได้จัดท าโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ดังกล่าวขึ้นฝึกงานและฝึกอาชีพ 
ดังกล่าวขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1  เพื่อจัดการปฐมนิเทศให้นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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3.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจแนวทางการฝึก การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและฝึก
อาชีพ 

3.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ เข้าใจ รับทราบถึงกฎระเบียบการปฏิบัติในการท างานเบื้องต้นของแต่
ละสถานประกอบการ 
3. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 

3.1  นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจแนวทางการฝึก การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและฝึกอาชีพ 
 

4. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
4.1  นักเรียน นักศึกษาท่ีผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมก่อนการออกฝึกงาน 
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

5. กลุ่มเป้าหมาย  
5.1  เชิงปริมาณ 
       มีนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีเข้ารับการปฐมนิเทศ  จ านวน 170 คน 
5.2  เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน นักศึกษาท่ีผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมก่อนการออกฝึกงาน
ในสถานประกอบการ 

 

6.  พื้นที่ด าเนินการ  ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  ได้จัดการปฐมนิเทศให้นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพในภาคเรียนท่ี 2/2562 
8.2  นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจแนวทางการฝึก การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและฝึกอาชีพ 
8.3  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ เข้าใจ รับทราบถึงกฎระเบียบการปฏิบัติในการท างานเบื้องต้นของแต่ละ

สถานประกอบการ 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีเข้ารับการปฐมนิเทศ  
จ านวน 170 คน 

 

170 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาท่ีผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ ความสามารถและมี

ความพร้อมก่อนการออกฝึกงานในสถานประกอบการ 
170 คน 

เชิงเวลา วันท่ี 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบรุายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 

1. ค่าจ้างท าป้ายไวนิล  (4 x 1.5 ม.)  1 ป้าย  
ราคา 600   บาท 
2. กระดาษ A4/70 แกรม x 4 ห่อ x 100 บาท 
(รายละเอียดแนบ สผ.1) 
 รวมทั้งสิ้น 

 
 

600 

400 
 

1,000 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน

ขัน้ตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง เร่ือง 
ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     มี นั ก เ รี ย น 
นักศึกษาระบบทวิ
ภา คี เข้ ารั บการ
ปฐมนิเทศ จ านวน 
170 คน 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 

 
 
 

1,000 

  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ     
     
     

      รวมเงิน   1,000   

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   1,000   
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 
1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์   โลบุญ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     โทรศัพท์ 087-8778177 
โทรสาร 036 – 344673       E-mail : dvec.muaklek@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
          ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล    
          มิติท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมงีานท า มีรายได้ระหว่างเรียน”     
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 4  ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี   3  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที ่ 5   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเพื่อให้การเรียนของนักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น จึงได้มีการให้นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพ และได้
ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการท่ีนักเรียน นักศึกษาได้ฝึกงานจริงๆ โดยนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝึกงานใน
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ภาคปกติ ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ส่วนนักเรียน นักศึกษาระบบทวิ
ภาคี ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคเรียน ก่อนท่ีนักเรียน นักศึกษาจะออกฝึกงานจริง จึง
ต้องเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ท้ังในเรื่องการแต่งกาย มารยาท และกฎระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ในการ
ท างานของสถานประกอบการ ท่ีนักเรียน นักศึกษาจะต้องทราบก่อนการเข้ารับฝึกงาน ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี จึงได้จัดท าโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ดังกล่าวขึ้นฝึกงานและฝึกอาชีพ 
ดังกล่าวขึ้น          
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพื่อจัดการปฐมนิเทศให้นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจแนวทางการฝึก การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและฝึก
อาชีพ 

3.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ เข้าใจ รับทราบถึงกฎระเบียบการปฏิบัติในการท างานเบ้ืองต้นของ
แต่ละสถานประกอบการ 
3. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 

3.1  นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจแนวทางการฝึก การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและฝึกอาชีพ 
 

4. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
4.1  นักเรียน นักศึกษาท่ีผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมก่อนการออกฝึกงาน 

ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย  
5.1  เชิงปริมาณ 
       5.1.1  มีนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จ านวน  270  คน 
       5.1.2  มีนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2) จ านวน  150  คน 
5.2  เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน นักศึกษาท่ีผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมก่อนการออกฝึกงาน
ในสถานประกอบการ 

 

๗.  พื้นที่ด าเนินการ  ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  ได้จัดการปฐมนิเทศให้นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพในภาคเรียนท่ี 1/2563 
8.2  นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจแนวทางการฝึก การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและฝึกอาชีพ 
8.3  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ เข้าใจ รับทราบถึงกฎระเบียบการปฏิบัติในการท างานเบื้องต้นของแต่ละ
สถานประกอบการ 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) 
จ านวน  270  คน 
มีนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2) 
จ านวน  150  คน 

 

 
420 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาท่ีผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ ความสามารถและมี
ความพร้อมก่อนการออกฝึกงานในสถานประกอบการ 

420 คน 

เชิงเวลา วันท่ี 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 25623 
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 

1. ค่าจ้างท าป้ายไวนิล  (4 x 1.5 ม.)  1 ป้าย  
ราคา 600   บาท 
2. กระดาษ A4/70 แกรม x 4 ห่อ x 100 บาท 
(รายละเอียดแนบ สผ.1) 
 รวมทั้งสิ้น 

 
 

600 

400 
 
1,000 
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10.  สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง เร่ือง 
ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุน
ท่ัวไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     มี นั ก เ รี ย น 
นักศึกษาระบบทวิ
ภา คี เข้ ารั บการ
ปฐมนิเทศ จ านวน 
420 คน 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 

 
 
 

1,000 

  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ     
     
     

      รวมเงิน   1,000   

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   1,000   
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

1. ชื่อโครงการ นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์   โลบุญ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     โทรศัพท์ 087-8778177 
โทรสาร 036 – 344673       E-mail : dvec.muaklek@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญ       ในอา ชีพเฉพาะด้าน 
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล    
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี  

คุณภาพ     
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนสู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4  ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี   1   จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 5   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
การจัดการอาชีวศึกษาภาคปกติ และระบบทวิภาคี เป็นการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง โดยเป็นความ

ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อผลิตช่างฝีมือท่ีมีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน ซึ่งในการจัดการออกฝึกงานและฝึกอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคปกตินั้นต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน และ
นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคเรียน จึงจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้นั้น และขึ้นอยู่กับการเรียนและการฝึกงานในสถานประกอบการนั้น ๆ เป็นปัจจัยส าคัญอีก
อย่างหนึ่งในการจัดการออกฝึกงาน จะต้องมีการนิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝึกงาน เพื่อประเมินผลและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานและฝึกอาชีพ เพื่อจะได้น ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดท าโครงการนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ดังกล่าวขึ้น     

 
   

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


 

         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1  เพื่อจัดครูออกนิเทศ นักเรียน ท่ีฝึกงานในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อภาคเรียน 
3.2  เพื่อจัดครูออกนิเทศ นักเรียน นักศึกษาท่ีฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาคเรียน 
3.3  เพื่อติดตาม ซักถามปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน ฝึกอาชีพ พร้อมเป็นขวัญและก าลังใจให้กับ

นักเรียน นักศึกษามีความต้ังใจในการฝึก 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1  ครูนิเทศได้นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 ได้ติดตาม ซักถามปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานและฝึกอาชีพ พร้อมเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  ครูนิเทศประจ าแผนกวิชา จ านวน 26 คน ได้นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีฝึกงานและฝึก

อาชีพในสถานประกอบการ 
       6.1.2  มีนักเรียน นักศึกษาได้รับการนิเทศติดตามในสถานประกอบการ ภาคเรียนท่ี 2/2562 

จ านวน   170   คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1  ครูนิเทศได้รับข้อมูลปัญหา และอุปสรรคการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาในสถาน

ประกอบการ 
       6.2.2  นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการมีการฝึกให้มีทักษะอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

๗.  พื้นที่ด าเนินการ  สถานประกอบการท่ีนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  ครูออกนิเทศ นักเรียนท่ีฝึกงานในสถานประกอบการ     ไม่น้อยกว่า  1  ครั้งต่อภาคเรียน 
8.2  ครูออกนิเทศ นักเรียน นักศึกษาท่ีฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  ไม่น้อยกว่า  3  ครั้งต่อภาคเรียน 
8.3  ได้ติดตามซักถามปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน ฝึกอาชีพ พร้อมเป็นขวัญและก าลังใจให้กับ

นักเรียน นักศึกษามีความต้ังใจในการฝึก ท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. ครูนิเทศประจ าแผนกวิชา จ านวน 26 คน ได้นิเทศติดตามนักเรียน 
นักศึกษาท่ีฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
2. มีนักเรียน นักศึกษาได้รับการนิเทศติดตามในสถานประกอบการ 
ภาคเรียนท่ี 2/2562 จ านวน 170 คน 

 

ครูนิเทศ 26 
คน 

นักเรียน 170 
คน 

เชิงคุณภาพ 1. ครูนิเทศได้รับข้อมูลปัญหา และอุปสรรคการปฏิบัติงานของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ 
2. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการมี
การฝึกให้มีทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ 

170 คน 

เชิงเวลา ภาคเรียนท่ี 2/2562 ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ณ สถานประกอบการท่ีนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 

1. ค่าใช้สอย 
    - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงในการออกนิเทศ 
 
 
 
 
(รายละเอียดแนบ สผ.1) 
  

รวมทั้งสิ้น 

 

 
10,000 

 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.  สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/
อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     มีนักเรียน นักศึกษา
ไ ด้ รั บ ก า ร นิ เ ท ศ
ติ ด ต า ม ใน สถ า น
ประกอบการ ภาค
เรียนท่ี 2/2562 
จ านวน 170 คน 

ส ถ า น
ประกอบการ
ท่ี นั ก เ รี ย น 
นักศึกษาออก
ฝึกงาน 

 

 
 
 

10,000 

  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ     
     
     

      รวมเงิน   10,000   

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   10,000   
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์   โลบุญ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     โทรศัพท์ 087-8778177 
โทรสาร 036 – 344673       E-mail : dvec.muaklek@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล    
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี

คุณภาพ     
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนสู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4  ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี   1   จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 5   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 การจัดการอาชีวศึกษาภาคปกติ และระบบทวิภาคี เป็นการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง โดยเป็นความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อผลิตช่างฝีมือท่ีมีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน ซึ่งในการจัดการออกฝึกงานและฝึกอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคปกตินั้นต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน และ
นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคเรียน จึงจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้นั้น และขึ้นอยู่กับการเรียนและการฝึกงานในสถานประกอบการนั้น ๆ เป็นปัจจัยส าคัญอีก
อย่างหนึ่งในการจัดการออกฝึกงาน จะต้องมีการนิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝึกงาน เพื่อประเมินผลและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการท่ีนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานและฝึกอาชีพ เพื่อจะได้น ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดท าโครงการนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ดังกล่าวขึ้น    
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อจัดครูออกนิเทศ นักเรียน ท่ีฝึกงานในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อภาคเรียน 
3.2 เพื่อจัดครูออกนิเทศ นักเรียน นักศึกษาท่ีฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาค

เรียน 
3.3  เพื่อติดตาม ซักถามปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน ฝึกอาชีพ พร้อมเป็นขวัญและก าลังใจให้กับ

นักเรียน นักศึกษามีความต้ังใจในการฝึก 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 ครูนิเทศได้นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 ได้ติดตาม ซักถามปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานและฝึกอาชีพ พร้อมเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  ครูนิเทศประจ าแผนกวิชา จ านวน 26 คน ได้นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีฝึกงานและฝึก

อาชีพในสถานประกอบการ 
       6.1.2  มีนักเรียน นักศึกษาได้รับการนิเทศติดตามในสถานประกอบการ ภาคเรียนท่ี 1/2532 

จ านวน   350   คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1  ครูนิเทศได้รับข้อมูลปัญหา และอุปสรรคการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาในสถาน

ประกอบการ 
       6.2.2  นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการมีการฝึกให้มีทักษะอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

๗.  พื้นที่ด าเนินการ  สถานประกอบการท่ีนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  ครูออกนิเทศ นักเรียนท่ีฝึกงานในสถานประกอบการ     ไม่น้อยกว่า  1  ครั้งต่อภาคเรียน 
8.2  ครูออกนิเทศ นักเรียน นักศึกษาท่ีฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  ไม่น้อยกว่า  3  ครั้งต่อภาคเรียน 
8.3  ได้ติดตามซักถามปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน ฝึกอาชีพ พร้อมเป็นขวัญและก าลังใจให้กับ
นักเรียน นักศึกษามีความต้ังใจในการฝึก ท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. ครูนิเทศประจ าแผนกวิชา จ านวน 26 คน ได้นิเทศติดตามนักเรียน 
นักศึกษาท่ีฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
2. มีนักเรียน นักศึกษาได้รับการนิเทศติดตามในสถานประกอบการ 
ภาคเรียนท่ี 1/2563 จ านวน 350 คน 

 

ครูนิเทศ 26 
คน 

นักเรียน 350 
คน 

เชิงคุณภาพ 1. ครูนิเทศได้รับข้อมูลปัญหา และอุปสรรคการปฏิบัติงานของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ 
2. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการมี
การฝึกให้มีทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ 

350 คน 

เชิงเวลา ภาคเรียนท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง
วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ณ สถานประกอบการท่ีนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 

1. ค่าใช้สอย 
    - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงในการออกนิเทศ 
 
 
 
 
(รายละเอียดแนบ สผ.1) 
  

รวมทั้งสิ้น 

 

 
10,000 

 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/
อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     มีนักเรียน นักศึกษา
ไ ด้ รั บ ก า ร นิ เ ท ศ
ติ ด ต า ม ใน สถ า น
ประกอบการ ภาค
เรียนท่ี 1/2563 
จ านวน 350 คน 

ส ถ า น
ประกอบการ
ท่ี นั ก เ รี ย น 
นักศึกษาออก
ฝึกงาน 

 

 
 
 

10,000 

  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ     
     
     

      รวมเงิน   10,000   

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   10,000   
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

1. ชื่อโครงการ ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (การเขียนแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์   โลบุญ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     โทรศัพท์ 087-8778177 
โทรสาร 036 – 344673       E-mail : dvec.muaklek@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา    
มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ    

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3  ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี   3  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที ่ 13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 การสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในสถานการณ์แข่งขันปัจจุบันและ

อนาคตจ าเป็นต้องมีก าลังแรงงานในประเทศท่ีมีคุณภาพ การอาชีวศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการผลิตก าลังคนสู่
งานอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตหรือบริการโดยหลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่น 
ง่ายต่อการปรับเปล่ียนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ต้องเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนด้วยการปฏิบัติจริงและการประเมินตามสภาพจริง ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 ท้ังนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยฯเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน และ
ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร งานอาชีวศึกษาระบทวิภาคีจึงได้จัดโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี (การเขียนแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ) ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจในรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการจัดการศึกษาโดยแลกเปล่ียนประสบการณ์ ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในการ
อาชีพและการด ารงชีวิต ท้ังนี้ โดยค านึงถึงความถนัด ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้
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มีการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545 เพื่อสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นสากล และภูมิปัญญามาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีสมรรถนะสามารถน าไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.2  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของครูฝึกในสถานประกอบการ 
3.3  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.4  เพื่อจัดท าแผนการฝึกงานและฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการทุก

สาขาวิชา 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1  มีสถานประกอบการร่วมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก จ านวน 40 แห่ง 
4.2  สถานประกอบการร่วมกันเขียนแผนการฝึกงานและฝึกอาชีพกับสถานศึกษาทุกแห่ง 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1  มีแผนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการทุกสาขาวิชา 
5.2  แผนการฝึกงานและฝึกอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาด ารงการอาชีวศึกษา 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียด จ านวน....คน (ใคร) จ านวน....แห่งใด (ที่ใด) 
6.1  เชิงปริมาณ 
 สถานประกอบการร่วมจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน 40 แห่ง 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 มีแผนการจัดการฝึกงานและฝึกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการทุก
สาขาวิชา 

 

๗.  พื้นที่ด าเนินการ   
   ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  ได้แผนการฝึกงานและฝึกอาชีพนักศึกษาระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชา 
8.2  สถานประกอบการได้แนวทางการฝึกงาน เพื่อการฝึกอาชีพให้ตรงกับหลักสูตรของสถานศึกษา  
8.3  ครูฝึกของสถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดการฝึกงานและฝึกอาชีพของ
ระบบทวิภาคี 
8.4  ครูฝึกของสถานประกอบการสามารถวางแผนการฝึกงานและฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
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8.5  วิทยาลัยฯ รับทราบปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนท่ีผ่านมา และน ามาวางแผนในการ
พัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ สถานประกอบการท่ีร่วมจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน 40 
แห่ง 

 

40 แห่ง 

เชิงคุณภาพ มีแผนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการทุกสาขาวิชา 

40 แห่ง 

เชิงเวลา วันท่ี 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 3 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 
1. ค่าใช้สอย 
2. ค่าวัสดุ 

 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
 รวมทั้งสิ้น 

 

5,000 
5,000 

 
10,000 

 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวนคร้ัง เรื่อง 
ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     สถานประกอบการท่ีร่วม
จัดท าแผนการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิค
มวกเห ล็ก จ านวน 40 
แห่ง 

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

  

10,000 

  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ     
     
     

      รวมเงิน   10,000   

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   10,000   
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

1. ชื่อโครงการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์   โลบุญ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     โทรศัพท์ 087-8778177 
โทรสาร 036 – 344673       E-mail : dvec.muaklek@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล    
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี

คุณภาพ     
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนสู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
พันธกิจท่ี   1   จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 5   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเพื่อให้
การเรียนของนักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงได้มีการให้นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน
และฝึกอาชีพจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และได้ประสบการณ์ตรงจากสถานท่ีท่ีนักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกงานจริง โดยนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝึกงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคปกติ ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ส่วนนักเรียน นักศึกษา
ระบบทวิภาคี ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคเรียน หลังจากนักเรียน นักศึกษากลับจาก
สถานประกอบการ จึงต้องมีการสัมมนาหลังการฝึกอาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้น าเสนอส่ิงท่ีได้มาจากการ
ออกไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการรวมถึงข้อแนะน า 
ประสบการณ์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดท าโครงการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ ดังกล่าวขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพท่ีกลับจากสถาน
ประกอบการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ช้ีแจงปัญหาท่ีพบจากการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
3.3  เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
3.4  เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์ จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษาได้สัมมนาเพื่อช้ีแจงปัญหาท่ีพบจากการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 ได้แลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียด จ านวน....คน (ใคร) จ านวน....แห่งใด (ที่ใด) 
6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพท่ีกลับจาก
สถานประกอบการจ านวน 1 ครั้ง / ภาคเรียน 
       6.1.2  มีนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภาคเรียนท่ี 2/2562  จ านวน 170 
คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน นักศึกษาท่ีกลับจากสาถนประกอบการ ได้แลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์และน าเสนอการ
สัมมนาหลังฝึกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบอกปัญหาและความรู้ท่ีได้รับมาอย่างเต็มท่ี 

 

๗.  พื้นที่ด าเนินการ  แผนกสาขาวิชา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพท่ีกลับจากสถาน
ประกอบการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
8.2  นักเรียน นักศึกษา ได้น าเสนอประสบการณ์ท่ีได้จากการออกฝึกอาชีพและปัญหาท่ีเกิดในระหว่าง
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
8.3  นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา เพื่อน า
สาระท่ีได้มาพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
และฝึกอาชีพท่ีกลับจากสถานประกอบการจ านวน 1 ครั้ง / ภาคเรียน 
2. มีนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภาคเรียนท่ี 
2/2562 จ านวน 170 คน 

 

นักเรียน 170 
คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาท่ีกลับจากสถานประกอบการ ได้แลกเปล่ียน เรียนรู้
ประสบการณ์และน าเสนอการสัมมนาหลังฝึกอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถบอกปัญหาและความรู้ท่ีได้รับมาอย่างเต็มท่ี 

170 คน 

เชิงเวลา ภาคเรียนท่ี 2/2562 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
แผนกสาขาวิชา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 

1. ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 1 ม. X 9 ป้าย รวม 900 บาท 
     
 
 
 
 
(รายละเอียดแนบ สผ.1) 
 รวมทั้งสิ้น 

 

1,000 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...

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


 

         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง เร่ือง 
ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     มี นั ก เ รี ย น 
นัก ศึกษา ท่ีก ลับ
จ า ก ส ถ า น
ประกอบเข้าร่วม
การสัมมนา ภาค
เรียนท่ี 2/2562 
จ านวน 170 คน 

แผนกสาขาวิชา 
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 

 
 

 
 
 

1,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ     
     
     

      รวมเงิน    1,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    1,000  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

1. ชื่อโครงการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์   โลบุญ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     โทรศัพท์ 087-8778177 
โทรสาร 036 – 344673       E-mail : dvec.muaklek@gmail.com 
ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล    
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี

คุณภาพ     
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อท่ี 2.2 การจัดการเรียนสู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
พันธกิจท่ี   1   จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 5   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเพื่อให้
การเรียนของนักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงได้มีการให้นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน
และฝึกอาชีพจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และได้ประสบการณ์ตรงจากสถานท่ีท่ีนักเรียน 
นักศึกษาได้ฝึกงานจริง โดยนักเรียน นักศึกษาท่ีออกฝึกงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคปกติ ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ส่วนนักเรียน นักศึกษา
ระบบทวิภาคี ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคเรียน หลังจากนักเรียน นักศึกษากลับจาก
สถานประกอบการ จึงต้องมีการสัมมนาหลังการฝึกอาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้น าเสนอส่ิงท่ีได้มาจากการ
ออกไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการรวมถึงข้อแนะน า 
ประสบการณ์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดท าโครงการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ ดังกล่าวขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1  เพื่อจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพท่ีกลับจากสถาน
ประกอบการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ช้ีแจงปัญหาท่ีพบจากการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
3.3  เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
3.4  เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์ จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 นักเรียน นักศึกษาได้สัมมนาเพื่อช้ีแจงปัญหาท่ีพบจากการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 ได้แลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพท่ีกลับจาก
สถานประกอบการจ านวน 1 ครั้ง / ภาคเรียน 
       6.1.2  มีนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1/2563  จ านวน 350 
คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน นักศึกษาท่ีกลับจากสาถนประกอบการ ได้แลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์และน าเสนอการ
สัมมนาหลังฝึกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบอกปัญหาและความรู้ท่ีได้รับมาอย่างเต็มท่ี 

 

๗.  พื้นที่ด าเนินการ  แผนกสาขาวิชา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพท่ีกลับจากสถาน
ประกอบการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
8.2  นักเรียน นักศึกษา ได้น าเสนอประสบการณ์ท่ีได้จากการออกฝึกอาชีพและปัญหาท่ีเกิดในระหว่าง
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
8.3  นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา เพื่อน า
สาระท่ีได้มาพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
และฝึกอาชีพท่ีกลับจากสถานประกอบการจ านวน 1 ครั้ง / ภาคเรียน 
2. มีนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภาคเรียนท่ี 
1/2563 จ านวน 350 คน 

 

นักเรียน 350 
คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาท่ีกลับจากสถานประกอบการ ได้แลกเปล่ียน เรียนรู้
ประสบการณ์และน าเสนอการสัมมนาหลังฝึกอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถบอกปัญหาและความรู้ท่ีได้รับมาอย่างเต็มท่ี 

350 คน 

เชิงเวลา ภาคเรียนท่ี 1/2563 วันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2563 
แผนกสาขาวิชา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 

1. ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 1 ม. X 9 ป้าย รวม 900 บาท 
     
 
 
 
 
(รายละเอียดแนบ สผ.1) 
  

รวมทั้งสิ้น 

 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง เร่ือง 
ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     มี นั ก เ รี ย น 
นัก ศึกษา ท่ีก ลับ
จ า ก ส ถ า น
ประกอบเข้าร่วม
การสัมมนา ภาค
เรียนท่ี 1/2563 
จ านวน 350 คน 

แผนกสาขาวิชา 
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก 

 

 
 

 
 

1,000 
 

  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ     
     
     

      รวมเงิน   1,000   

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   1,000   
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โครงการท่ี 6.6 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ ส่งครูเข้าพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์   โลบุญ 
ต าแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     โทรศัพท์ 087-8778177 
โทรสาร 036 – 344673       E-mail : dvec.muaklek@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา    
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มี   

เอกภาพใช้เทคโนโลยีสนับสนุน    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อท่ี 3.1 ครูผู้สอน 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 4  ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี   2  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่ 7   การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้ด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา

โดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ (มาตรฐานทวิภาคี) ภายใต้โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพราะครูผู้สอนเป็นผู้ท่ีมี
บทบาทส าคัญท่ีต้องถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา ดังนั้น การยกระดับขีด
ความสามารถทางวิชาชีพของครูผู้สอนเป็นส่ิงส าคัญ การให้ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาโดยการไปพัฒนา
ประสบการณ์และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นการบูรณาการศาสตร์การสอนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตลอดเวลา จะท าให้ครูมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์การท างานจริงในสถานประกอบการท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขาอาชีพ เป็นการเพิ่มทักษะและสมรรถนะวิชาชีพของครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะท่ี
หลากหลาย ทันต่อวิทยาการเทคโนโลยีช้ันสูงในโลกอาชีพ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ภายใต้โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562      
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1  เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานจริงในการ

ประกอบธุรกิจของสถานประกอบการโดยตรง 
3.2  เพื่อให้ครูสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติงานจริงในการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการมา

ออกแบบจัดท าแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพร้อมท้ังภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3.3  เพื่อให้ครูได้มีเครือข่ายกับสถานประกอบการในการท างานร่วมกัน การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานจริงในสาขาท่ีครูจัดการเรียนการสอนลาขาท่ีเช่ือมโยงในอาชีพของสถานประกอบการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียน 

3.4  เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความรู้ ความช านาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
 ครูสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติงานจริงในการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการมา
ออกแบบจัดท าแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพร้อมท้ังภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
 ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ ความช านาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ 
 ส่งครูเข้าพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 5 แห่ง ครู จ านวน 6 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
 ครูท่ีเข้าพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการได้พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูและปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ 

 

๗.  พื้นที่ด าเนินการ  สถานประกอบการ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานจริงในการประกอบธุรกิจ

ของสถานประกอบการโดยตรง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
8.2  ครูสามารถน าความรู้ ท่ีได้จากการปฏิบัติงานจริงในการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการมา

ออกแบบจัดท าแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพร้อมท้ังภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
8.3  ครูมีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการและการเรียนรู้ให้ทันการ

เปล่ียนแปลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

 
 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ส่งครูเข้าพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 5 แห่ง ครู 
จ านวน 6 คน 

6 คน 

เชิงคุณภาพ ครู ท่ี เข้ าพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการไ ด้พัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพครูและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

6 คน 

เชิงเวลา วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 
ณ สถานประกอบการ 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ) 

1.  ค่าตอบแทน 
1.1 ค่าเบ้ียเล้ียงครู  
1.2 ค่าท่ีพัก  
1.3 ค่าพาหนะ  
 (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
  

รวมทั้งสิ้น 

 

 
50,000 
40,000 
15,500 

 
 

105,500 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง เร่ือง 
ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ     ส่งครู เข้าพัฒนา
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 5 
แห่ง ครู จ านวน 
6 คน 

ส ถ า น
ประกอบการ 

  

105,500 

  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ     
     
     

      รวมเงิน   105,500   

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   105,500   
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โครงการท่ี 6.7 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 
ผู้ประสานงาน นายปานเทพ  ข าละเอียด 
ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  โทรศัพท์ 036-344673 
โทรสาร 036-344-088      E-mail  

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อท่ี8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค    
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา “เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ    

 งานประกันคุณภาพ 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึ่งประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สนับสนุนและจัดสรร
งบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนประชาชนเข้าใช้บริการในศูนย์อาชีวศึกษา/หน่วยอาชีวะอาสา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ เทศกาลปีใหม่ ปี 
2561  ระหว่างวันท่ี  28 ธันวาคม 2560 – 3  มกราคม 2562 โดยออกปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา  08.30-
00.30 น. (2 ผลัด) ทุกวัน 

นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียน นักศึกษา คือได้รับการพัฒนา เสริมสร้างความรู้ และการ
ฝึกฝนทักษะ  ความช านาญ ประสบการณ์จริงในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมจากสถานประกอบการยังช่วยกระตุ้นเตือนให้
ประชาชนผู้ใช้รถ  ใช้ถนน เกิดจิตส านึกในด้านความปลอดภัย บนท้องถนนด้วย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อให้บริการดูแล ตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถท่ีใช้ในการเกษตร และให้บริการด้านอื่นๆ 
แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 
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3.2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความช านาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริง ในวิชาชีพ นอกสถานท่ีให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ในทุกสาขาวิชาชีพ 
3.3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ท างานเป็นทีม 
3.4. เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดจิตส านึกเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน และการป้องกัน
อุบัติเหตุซึ่งเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
 

4 ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 ครู นักเรียน นักศึกษาได้ตรวจสภาพรถและบริการประชาชน                

 

5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีความปลอดภัย และ คนค านึงถึงความ     
ปลอดภัยใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น 
 

6 กลุ่มเป้าหมาย  
6.1เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ มีรถเข้รับบริการจ านวน 150 คัน  
6.1.2 มีประชาชนเข้ารับบริการ 300 คน      
   รวมทั้งส้ิน 450 

6.2 เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความช านาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริง ในวิชาชีพของ  

ตนเอง มีความรู้เทคนิคในการตรวจซ่อมรถ และเทคนิคการให้บริการและผู้รับบริการ 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  บริเวณหน้าโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ถนนมิตรภาพ ต. มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
(ติดถนนมิตรภาพ) 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความช านาญ  
8.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในวิชาชีพของตนเอง 
8.3  ผู้ท่ีได้รับบริการได้ตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง 
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      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - มีรถเข้รับบริการจ านวน 150 คัน 
- มีประชาชนเข้ารับบริการ 300 คน  
   

150 คัน 
300 คน 

 
เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความช านาญ เสริมสร้าง

ประสบการณ์จริง ในวิชาชีพของ  
ตนเอง มีความรู้เทคนิคในการตรวจซ่อมรถ และเทคนิคการให้บริการ
และผู้รับบริการ 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี ระหว่างวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม  
2563 

ณ บริเวณหน้าโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ถนนมิตรภาพ ต. มิตรภาพ      
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  (ติดถนนมิตรภาพ) 
 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ                     62,000 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน...

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


 

         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เชน่ ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

งบด าเนินงาน 
 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่นๆ 
งบเงิน
อุดหนุน 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ   √  คณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  
เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน 
นักศึกษา และผู้มาใช้
บ ริ ก า ร  ท่ี เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการไม่น้อยกว่า 
300 คน  

ณ บริเวณหน้า
โรงเรียนมวกเหล็ก
วิทยา ถนน
มิตรภาพ ต. 
มิตรภาพ อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
(ติดถนนมิตรภาพ) 

  62,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ    √     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    √     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    √ √    

      รวมเงิน   62,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   62,000  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
1. ชื่อโครงการ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
ผู้ประสานงาน นายปานเทพ  ข าละเอียด 
ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  โทรศัพท์ 036-344673 
โทรสาร 036-344-088      E-mail  

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อท่ี8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค    
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
          มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา “เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึ่งประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ 

7 ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สนับสนุนและจัดสรร

งบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนประชาชนเข้าใช้บริการในศูนย์อาชีวศึกษา/หน่วยอาชีวะอาสา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 
2562  ระหว่างวันท่ี  11 – 17 เมษายน พ.ศ. 2563  โดยออกปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา  08.30-00.30 น. (2 
ผลัด) ทุกวัน 

นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียน นักศึกษา คือได้รับการพัฒนา เสริมสร้างความรู้ และการ
ฝึกฝนทักษะ  ความช านาญ ประสบการณ์จริงในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมจากสถานประกอบการยังช่วยกระตุ้นเตือนให้
ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน เกิดจิตส านึกในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนด้วย 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษามีความรู้เทคนิคในการตรวจซ่อมรถและเทคนิคการให้บริการ 
3.2 เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาบริการประชาชนในการตรวจสภาพรถก่อนการใช้งาน 
3.2 เพื่อให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
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4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1  ครู นักเรียน นักศึกษาได้ตรวจสภาพรถและบริการประชาชน                

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีความปลอดภัย และ คนค านึงถึงความ     
ปลอดภัยใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ มีรถเข้รับบริการจ านวน 150 คัน  
6.1.2 มีประชาชนเข้ารับบริการ 300 คน      
              รวมท้ังส้ิน 450 

6.1 เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความช านาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริง ในวิชาชีพของ  

ตนเอง มีความรู้เทคนิคในการตรวจซ่อมรถ และเทคนิคการให้บริการและผู้รับบริการ 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  บริเวณหน้าโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ถนนมิตรภาพ ต. มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
(ติดถนนมิตรภาพ) 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ครู นักเรียน นักศึกษามีความรู้เทคนิคในการซ่อมรถและเทคนิคการให้บริการ 
8.2 ครู นักเรียน นักศึกษาได้ให้บริการแก่ประชาชนในการตรวจสภาพรถก่อนการใช้งาน 
8.3 นักเรียน นักศึกษา  ได้หารายได้ระหว่างเรียน  
8.4 ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - มีรถเข้รับบริการจ านวน 150 คัน 
- มีประชาชนเข้ารับบริการ 300 คน  

150 คัน 
300 คน 

เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความช านาญ เสริมสร้าง
ประสบการณ์จริง ในวิชาชีพของ  
ตนเอง มีความรู้เทคนิคในการตรวจซ่อมรถ และเทคนิคการให้บริการ
และผู้รับบริการ 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 11 – 17  เมษายน  2562 

ณ บริเวณหน้าโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ถนนมิตรภาพ ต. มิตรภาพ      
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  (ติดถนนมิตรภาพ) 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ                     62,000 
บาท 
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๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เชน่ ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

งบด าเนินงาน 
 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่นๆ 
งบเงิน
อุดหนุน 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ   √  คณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  
เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน 
นักศึกษา และผู้มาใช้
บ ริ ก า ร  ท่ี เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการไม่น้อยกว่า 
300 คน  

ณ บริเวณหน้า
โรงเรียนมวกเหล็ก
วิทยา ถนน
มิตรภาพ ต. 
มิตรภาพ อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
(ติดถนนมิตรภาพ) 

  62,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ    √     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    √     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    √     
   √     
        

      รวมเงิน   62,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   62,000  

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


 

         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก 
ผู้ประสานงาน นายปานเทพ  ข าละเอียด 
ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  โทรศัพท์ 036-344673 
โทรสาร 036-344-088      E-mail  

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อท่ี8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค    
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
          มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา “เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึ่งประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อจัดชุดปฏิบัติงาน ตรวจ
ความพร้อมของรถโดยสารประจ าทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถตามท่ีกรมการขนส่ง ก าหนดท่ัว
ประเทศ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสาร สาธารณะ มีช่วงท่ี 
1 ระหว่างวันท่ี 15  – 21  มีนาคม 2562 ช่วงท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 4 – 10 เมษายน  2 5 6 2  แ ล ะ ช่ ว ง ท่ี  3 
ระหว่างวันท่ี 11 – 17 เมษายน 2562 โดยออกปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา 06.00 -  18.30 น. นอกจากจะเป็น
ประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียน นักศึกษา คือได้รับการพัฒนา เสริมสร้างความรู้  และการฝึกฝนทักษะ ความช านาญ 
ประสบการณ์จริง ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องจากได้ ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสาร
ก่อนออกเดินทาง 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อเป็นการฝึกทักษะในตรวจเช็คความพร้อมของรถโดยสารก่อนออกเดินทาง 
3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ประชาชนผู้ท่ี

บริการรถโดยสารในช่วงเทศกาล 
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3.3 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถโดยสาร เกิดความอุ่นใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
3.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา บริการประชาชน 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 ได้ตรวจรถโดยสารสาธารณะ จ านวน 100 คัน                

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 รถโดยสารสาธารณะมีความปลอดภัย ผู้ท่ีใช้บริการรถโดยสารมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
    6.1เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ มีรถโดยสารท่ีได้รับการตรวจสภาพ  จ านวน 100 คัน     
     รวมทั้งส้ิน 100 คัน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทักษะความช านาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริงในวิชาชีพของ ตนเอง 
และให้ ความส าคัญต่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารท่ีใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  บริเวณสถานีขนส่งรถตู้มวกเหล็ก (ช้างตู้โค้ก) อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความช านาญด้านการตรวจสภาพรถยนต์ 
8.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในวิชาชีพของตนเอง 
8.3  ผู้ท่ีได้รับบริการได้ตรวจสภาพรถโดยสารก่อนเดินทาง 
8.4 ผู้โดยสารมีความปลอดภัยในการเดินทาง 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - มีรถโดยสารท่ีได้รับการตรวจสภาพ  จ านวน 100 คัน 
  
   

100 คัน 
 

เชิงคุณภาพ -  นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทักษะความช านาญ เสริมสร้าง
ประสบการณ์จริงในวิชาชีพของ ตนเอง และให้ ความส าคัญต่อ
ความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารท่ีใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ 

 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี ………………………………………………………………….  
ณ บริเวณสถานีขนส่งรถตู้มวกเหล็ก (ช้างตู้โค้ก) อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ                     ………… บาท 

 

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


 

         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เชน่ ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

งบด าเนินงาน 
 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่นๆ 
งบเงิน
อุดหนุน 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ   √  มีรถโดยสาร ท่ีไ ด้รับ
ก า ร ต ร ว จ ส ภ า พ  
จ านวน 100 คัน 

ระหว่างวนัท่ี ณ 
บริเวณสถานีขนส่ง
รถตู้มวกเหล็ก (ช้าง
ตู้โค้ก) อ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี 

  29,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ    √     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    √     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    √ √    
        
        

      รวมเงิน   29,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   29,000  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)   
ผู้ประสานงาน นายปานเทพ  ข าละเอียด 
ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  โทรศัพท์ 036-344673 
โทรสาร 036-344-088      E-mail  

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อท่ี8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค    
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
          มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา “เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึ่งประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชน (Fix it Center) เป็นศูนย์ให้บริการด้านดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือกลเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน และอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงาน
จริง การด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ท่ี
ดีต่อชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยในแง่ของประชาชนได้รับการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อให้บริการซ่อมบ ารุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน ระบบไฟฟ้า ประปา และสารธารณูปโภคอื่น ๆ ในครัวเรือน 
3.2 เพื่อบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน  
3.3 เพื่อบริการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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3.4 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Work Integrated      
Learning:WIL) 
3.5 เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพท่ีเข้มข้น รวมถึงช่วยเหลือประชาชนใน 

 สถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ  
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 ประชาชนได้เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน               
ท่ีพร้อมใช้งาน 
4.2 ประชาชน ได้รับความรู้ พัฒนาผลผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4.2 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริง มีจิตอาสาบริการชุมชน 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวัน

ของครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตของประชาชนคน
ยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย 

5.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบอาชีพเครื่อง
อุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 

5.3  นักเรียน นักศึกษาอาชีวะมี ทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ือมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติงานในชุมชน สามารรถประกอบอาชีพอิสระได้  

5.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมีประสบการณ์ 
มีสมรรถนะความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

  

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ ท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า  200 คน 

6.1.2 รายการซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้า  
ไม่น้อยกว่า 300 รายการ      จ านวน 200 คน 

     จ านวน 300 รายการ 
     รวมทั้งส้ิน 500 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียน นักศึกษาอาชีวะมี ทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ือมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ

และปฏิบัติงานในชุมชน สามารรถประกอบอาชีพอิสระ 
      6.2.2 ประชาชนสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน มีความพึ่งพอใจในการด าเนินโครงการ 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  บ้านมวกเหล็กใน ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ และความเช่ือมั่นในการออกไปปฏิบัติงานจริง  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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8.2 ประชาชนท่ัวไป ท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัว 
8.3 นักเรียน นักศึกษา  ได้หารายได้ระหว่างเรียน  
8.4 วิทยาลัยฯ ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
8.5 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับวิทยาลัยฯ    
 

      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซิอมสร้างเพื่อชุมชน 
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะในงาน
อาชีพ/จิตอาสา 
3. ประชาชนเข้ารับบริการ จ านวน 200 คน 
4. ประชาชนฝึกอบรมวิชาชีพ 30 คน 
5. เป้าหมายการซ่อม 300 รายการ 
6. ช่างชุมชน 5 คน 

200 คน 

300 รายการ 

เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาอาชีวะมี ทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ือมั่น
ในการออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน สามารรถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ 
- ประชาชนมีรายจ่ายในครัวเรือนลดลง มีเครื่องมือประกอบอาชีพหา
รายได้ 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี   

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ                    500,000 500,000 
บาท 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  
 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เชน่ ใคร จ านวน

คร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/
อ าเภอ 

หมวดเงิน 

งบด าเนินงาน 
 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่นๆ 
งบเงิน
อุดหนุน 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ   √  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี  
นักเรียน นักศึกษา และผู้มาใช้
บริการ ท่ีเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 200 คน  
ร า ย ก า ร ซ่ อ ม เ ค รื่ อ ง มื อ 
เครื่ อ ง ใ ช้ และอุ ปกร ณ์ก าร
ประกอบอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ไม่น้อยกว่า 300 รายการ 

   500,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ    √     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    √     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    √ √    

      รวมเงิน   500,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   500,000  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (การท าไม้กวาดดอกหญ้า) 
ผู้ประสานงาน นายปานเทพ  ข าละเอียด 
ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  โทรศัพท์ 036-344673 
โทรสาร 036-344-088      E-mail  

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อท่ี8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค    
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
          มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา “เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ    
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึ่งประสงค์ด้านทักษะ

และการประยุกต์ใช้ 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินโครงการพัฒนารูปแบบ 
และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เป็นศูนย์ให้บริการด้านดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง
เครื่องยนต์กลเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน และบริการพัฒนานวัตกรรมต่อ
ยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up) เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การด าเนินการดังกล่าว
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชนก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยประชาชนได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (การท าไม้กวาดดอกหญ้า) เพื่อ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และประชาชนสามารถน ามาประกอบอาชีพได้ในอนาคตได้ 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านของต าบลแสลงพัน ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านของ 
3.2 ต าบลแสลงพัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว 
3.3 เพื่อส่งเสริมอาชีพการท าไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่กลุ่มแม่บ้านของต าบลแสลงพัน 
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4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 

4.1 ไม้กวาดดอกหญ้า จ านวน 200 อัน                
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
 6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ กลุ่มแม่บ้านต าบลมิตรภาพเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (การท าไม้กวาดดอกหญ้า) 
จ านวน 20 คน            
6.2. เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความช านาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริง ในวิชาชีพของ  

ตนเอง มีความรู้เทคนิคในการตรวจซ่อมรถ และเทคนิคการให้บริการและผู้รับบริการ 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  อ าเภอมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลต าบลแสลงพัน สามารถผลิตไม้กวาดดอกหญ้าได้  
8.2 ให้กลุ่มแม่บ้านของต าบลแสลงพัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว 
8.3 ส่งเสริมอาชีพการท าไม้กวาดให้แก่ประชาชนของต าบลแสลงพัน 
 

 9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ กลุ่มแม่บ้านต าบลมิตรภาพเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
(การท าไม้กวาดดอกหญ้า) จ านวน 20 คน  
   

20 คน 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความช านาญ เสริมสร้าง
ประสบการณ์จริง ในวิชาชีพของ  
ตนเอง มีความรู้เทคนิคในการตรวจซ่อมรถ และเทคนิคการให้บริการ
และผู้รับบริการ 
 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี............................................................. 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ                     ………….. บาท 
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๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เชน่ ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

งบด าเนินงาน 
 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่นๆ 
งบเงิน
อุดหนุน 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ   √  ก ลุ่ ม แ ม่ บ้ า น ต า บ ล
มิ ต ร ภ า พ เ ข้ า รั บ
ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร
วิชาชีพระยะส้ัน (การ
ท าไม้กวาดดอกหญ้า) 
จ านวน 20 คน  
  

ณ อ าเภอมวกเหล็ก 
 

  100,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ    √     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    √     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    √ √    
        
        

      รวมเงิน   100,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   100,000  
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม ่
ผู้ประสานงาน นายปานเทพ  ข าละเอียด 
ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  โทรศัพท์ 036-344673 
โทรสาร 036-344-088      E-mail  

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อท่ี8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค    
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
          มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา “เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
 งานประกันคุณภาพ 

ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึ่งประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้ 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน (กปถ) กรมการขนส่งทางบก ส าหรับใช้ในการด าเนินกิจกรรม “ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จ านวน 428 แห่ง เป็นจ านวนเงิน 4,280,000 บาท 
(ส่ีล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาท่ีต้องใช้ยานพาหนะ
ในการเดินทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง ท้ังชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน  

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร 
3.2 ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษาจัดท าป้ายรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา 
3.3 ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎจราจรได้ถูกต้อง 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1 ได้จัดท าป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจ านวน  15 ป้าย                
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5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 ได้ป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จ านวน 15 ป้าย 
5.2 สามารถเตือนสติผู้ขับขี่ให้ขับข่ีปลอดภัยบนถนนก่อนเทศกาลปีใหม่ 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

   ๖.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ ท่ีเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า    900 คน         

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและปฏิบัติตามป้ายเตือนของโครงการณรงค์

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร 
8.2 ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษาจัดท าป้ายรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา 
8.3 ครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎจราจรได้ถูกต้อง 

 

      9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ ท่ี
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า        

900 8o 

 

เชิงคุณภาพ -  คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและปฏิบัติ
ตามป้ายเตือนของโครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ภายในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 
 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี …………………………………………………………………. 

ณ …………………………………………………………………………………………….. 
 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ                     ………….. บาท 
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๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 
ด าเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เชน่ ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

งบด าเนินงาน 
 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่นๆ 
งบเงิน
อุดหนุน 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ   √  คณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  
เจ้าหน้าท่ี  นักเรียน 
นักศึกษา และผู้มาใช้
บ ริ ก า ร  ท่ี เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการไม่น้อยกว่า   

ณ 
...............................
...............................
...............................
.............................. 
 

  28,000  
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ    √     
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    √     
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ    √ √    
        
        

      รวมเงิน   28,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   28,000  
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โครงการท่ี 6.8 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน นายวสันต์  สมวงษ์สา 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการ       โทรศัพท์  036-344-673 
โทรสาร  036-344-088       E-mail  

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ 

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
 งานประกันคุณภาพ  

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีความประสงค์จะจัดท าโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 

2563 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย การแลกเปล่ียนความคิดระหว่างครูท่ี
ปรึกษาและผู้ปกครอง และรับฟังข้อเสนอแนะดังนั้นเพื่อเป็นการท าความเข้าใจถึง กฎ ระเบียบ กติกา และแจ้งผล
การเรียนของภาคเรียนท่ีผ่านมาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองทราบ ดังนั้น งานครูท่ีปรึกษา จึงมึความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น จึงได้ด าเนินโครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาการออก
กลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึง กฎ ระเบียบ กติกา ของวิทยาลัย แจ้งผลการเรียนของภาคเรียนท่ีผ่านมาให้แก่

นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองทราบ แลกเปล่ียนแนวทางในการจัดการเรียน การสอน และรับฟังข้อเสนอแนะ 
3.2 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการช่วยเหลือและดูแลผู้เรียน 
3.3 เพื่อได้รับข้อมูลข่าวสาร ผลการเรียน การได้แสดงความคิดเห็นระหว่างครูและผู้ปกครอง เกี่ยวกับปัญหา

ต่างๆของนักเรียน นักศึกษา และน าไปสู่หาทางแก้ไข 
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
4.1. ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1 ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ได้ทราบพฤติกรรมและผลการเรียนของตนเองในภาคเรียนท่ีผ่านมา 

6 กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน           70        คน 
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา   จ านวน      1,100        คน 
      รวมทั้งส้ิน    1,170        คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
    นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ไม่มีการออกการคัน 
  

๗. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัยฯ 
 8.2 มีเครือข่ายผู้ปกครองในการช่วยเหลือดูแลผู้เรียน 
 8.3 แลกเปล่ียนแนวทางการจัดการเรียนการสอน และรับฟังข้อเสนอแนะการให้บริการด้านต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
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 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- นักเรียน นักศึกษา 

70 คน 
1,100 คน 

เชิงคุณภาพ       นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ไม่มีการออกการคัน 
 

 

เชิงเวลา ในวันอาทิตย์ท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 
 - ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล  
 - ค่าจ้างจัดท าอาหารว่าง  
                                                                       รวมทั้งส้ิน 

 

1,200 บาท 
8,800 บาท 

10,000 
บาท 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จ านวน
คร้ัง เรื่อง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบลงทุน 

 1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ         10,000   
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            

      รวมเงิน   
10,000 

บาท 
 

 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   
10,000 

บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

…………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจ าปี การศึกษา 
2563 
ผู้ประสานงาน นายวสันต์  สมวงษ์สา 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการ       โทรศัพท์  036-344-673 
โทรสาร  036-344-088       E-mail  

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อท่ี 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 
มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ 

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”   
 งานประกันคุณภาพ  

ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ข้อท่ี 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
พันธกิจท่ี ข้อท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านทักษะ

ทางวิชาการ วิชาชีพ  และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเสริมสร้างความรู้ และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมให้เป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศท่ีต้องเร่งด าเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่า
จริงจัง ท าให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเท
ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียนออกกกลางคันแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนยัง
ไม่หมดไป  
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ดังนั้นงานครูท่ีปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้ด าเนินโครงการ
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1. เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาได้เห็นสภาพท่ีแท้จริง ของส่ิงแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของ
นักเรียน นักศึกษา ได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองท่ีมีต่อวิทยาลัย และนักเรียน นักศึกษา 

3.2. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและวิทยาลัย อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ท่ีดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน นักศึกษา 

3.3. เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและวิทยาลัย ในการสร้างเครือข่ายในการดูแล เฝ้า
ระวังนักเรียน นักศึกษา ท่ีคาดว่าจะมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ การเข้าเรียนสาย การขาดเรียน ฐานะทางครอบครัว 
และการใช้สารเสพติด เพื่อติดตามนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องลดปัญหากลุ่มเส่ียง ลดปัญหาการออกกลางคัน 
ช่วยเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะ 

 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
ครูท่ีปรึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและวิทยาลัย อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือท่ีดีในการช่วย

แก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
ครูท่ีปรึกษาได้มีการติดตามนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องลดปัญหากลุ่มเส่ียง ลดปัญหาการออกกลางคัน

เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

๖.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน           70        คน 
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา   จ านวน      1,100        คน 
      รวมทั้งส้ิน    1,170        คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
    ครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครอง มีความเข้าใจและร่วมมือกันในการวางแผนพฒันากิจการนักเรียน  
  นักศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

๗. พื้นที่ด าเนินการ  บ้านนักเรียน นักศึกษา ในพื้นท่ีบริเวณอ าเภอมวกเหล็กและอ าเภอใกล้เคียง 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
8.2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัยและจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
8.3 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดลงต่ ากว่าร้อยละ 20 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- นักเรียน นักศึกษา 

70 คน 
1,100 คน 

เชิงคุณภาพ       ครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครอง มีความเข้าใจและร่วมมือกันในการ
วางแผนพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2563 
ณ บ้านนักเรียน นักศึกษา ในพื้นท่ีบริเวณอ าเภอมวกเหล็กและอ าเภอ
ใกล้เคียง 

 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง 15,000 
บาท 

 
/๑๐.สรุปข้ันตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. การติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส  
          () เป้าหมาย  

(เช่น ใคร 
จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระบุ 
ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 

 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 
งบ

ลงทุน 
 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ            
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            
            
            

      รวมเงิน   
15,000 

บาท 
 

 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ   
15,000 

บาท 
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โครงการท่ี 6.12 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
ผู้ประสานงาน  นางสาวดวงเดือน  เริ่มรักรัมย์ 
ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน          โทรศัพท์   090 – 2853318 
โทรสาร             E-mail  Duangduean.09g@gmail.com 

 ความสอดคล้องของโครงการ 
 นโยบายรัฐบาล  

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ 3 เรียนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
           ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
       มิติที ่2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี 
คุณภาพ  
 งานประกันคุณภาพ  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
       ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ข้อที่  2.2  การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
ข้อที่  3  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

       กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษะท่ี
พึงประสงค์  
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)    ทรงมี

พระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ท่ีสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืช
พรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝักให้เด็กเห็นความงดงาม  ความน่าสนใจและเกิดความปิติท่ีจะท าการศึกษาและอนุรักษ์
พืชพรรณต่อไป  การใช้วิธีการสอนการอบรมท่ีให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตราย
แก่ตนเอง  จะท าให้เด็กเกิดความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ  จัดต้ังงาน 
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพื่อเป็นส่ือในการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยให้เยาวชนนั้นได้
ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้  และเห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  
ซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นท่ีของโรงเรียน  โดยมีองค์ประกอบดังกล่าวเป็นสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว  อีกท้ังใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ 
 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นการด าเนินงานท่ีอิงรูปแบบของ  สวนพฤกษศาสตร์  โดยมีการด าเนิน
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5  องค์ประกอบ  องค์ประกอบท่ี  1  การจัดท าป้ายช่ือพรรณไม้  องค์ประกอบ
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ท่ี  2  การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน  องค์ประกอบท่ี 3  การศึกษาข้อมูลต่างๆ  องค์ประกอบท่ี  4  การ
รายงานผลการเรียนรู้  องค์ประกอบท่ี  5 การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา           การน าไปใช้ในประโยชน์เป็น
ส่ือการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  เป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  ไม่ฝืนธรรมชาติ  และเป็นไป
ตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน  ด าเนินการโดยความสมัครใจ   
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 
3.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมท่ี 7 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

พันธุ์พืช  ในกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ  มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน   
3.๓ เพื่อปลูกจิตส านึก โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   และเผยแพร่ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน  สามรถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง   
 

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) 
   4.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จ านวน  1,165 คน 

 

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) 
5.1  เพื่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคคลากรทางการ

ศึกษาและชุมชน 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย  
   6.1 เชิงปริมาณ 

๗.๑.๑  นักเรียน นักศึกษา    จ านวน......... 1,165......คน 
      รวมทั้งส้ิน..... 1,165......คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
         6.2.1 เพื่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นกัศึกษา ครู บุคคลากร
ทางการศึกษาและชุมชน 
                6.๒.1 เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรกัษ์พืชพรรณและให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 

 

7.  พื้นที่ด าเนินการ    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  8.1  เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณและให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

9.  ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ -  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ  
-  ครูและเจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ  
 

1,165 คน 
 

จ านวน 70 คน 

เชิงคุณภาพ -  เพื่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
นักศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
-  เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณและให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
 

 

เชิงเวลา ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 

เชิงค่าใช้จ่าย (รายละเอียดแนบ สผ.1) 
รวมทั้งส้ิน 

40,000บาท 
40,000บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑๐.สรุปข้ันตอน…

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


 
 

         แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

 

 

 

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

 

11. 
การ

ติดตามประเมินผล 

ภาพถ่าย 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

    ประเมิน 
 

 

 

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินการในไตรมาส 
        () 

เป้าหมาย  
(เช่น ใคร 

จ านวนคร้ัง 
เร่ือง ฯลฯ) 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ระบุ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
 
    งบ 
ด าเนินงาน 

ง 

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบอื่นๆ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
งบลงทุน 

1 2 3 4 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ         100,0๐๐   
2. แต่งต้ัง/ประชุมคณะกรรมการ            
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ            
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ            

      รวมเงิน   100,0๐๐   
งบประมาณรวมทั้งโครงการ   100,0๐๐   

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 ม.ีค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 ม.ิย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
รวมเป็นเงิน 
(หน่วย:บาท)

1 งานตามภาระงานประจ า -            

งบด าเนินงาน 507,820    507,820    

1.1 โครงการจดัท าป้ายและธงสัญลักษณ์ อาคารสถานที่ 10,000      10,000      

1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัย อาคารสถานที่ 287,820    287,820    

1.3 โครงการจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานบ้านงานครัว อาคารสถานที่ 40,000      40,000      

1.4 โครงการจา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร บริหารงานทั่วไป 40,000      40,000      

1.5 โครงการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก)พัสดุ 100,000    100,000    

1.6 โครงการปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ห้องสืบค้นข้อมูล วิทยบริการ 10,000      10,000      

1.7 โครงการปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 20,000      20,000      

1.2 งบลงทุน 700,000    700,000    

 - ค่าครุภัณฑ์ 700,000    
 - ค่าสิง่ก่อสร้าง

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 149,000      3,571,490 3,571,490 

2.1 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยและ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

บริหารงานทั่วไป 6,000         

2.2 โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 
ประจ าปีการศึกษา 2562(ไม่ใช้งบประมาณ)

วิจยัฯ

2.3 โครการจดัอบรมพัฒนาบุคลากร การท าวิจยัในชั้น
เรียน

วิจยัฯ 5,000         

2.4 โครงการจดันิทรรศการงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ
 ประจ าปี 2563

แนะแนว 8,000         

2.5 โครงการอบรมการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ภาค
เรียนที่ 2/2562

พัฒนาหลักสูตร 10,000      

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ
ช่ือ-สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จา่ย

งบประมาณที่
ขอใช้

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2563



ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 ม.ีค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 ม.ิย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
รวมเป็นเงิน 
(หน่วย:บาท)

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ
ช่ือ-สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จา่ย

งบประมาณที่
ขอใช้

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2563

2.6 โครงการนิเทศการสอน พัฒนาหลักสูตร 20,000      
2.7 โครงการจดัท าแบบทดสอบ สอบปลายภาคเรียนที่

 2/2562
วัดผลประเมินผล 15,000      

2.8 โครงการคลังเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

วัดผลประเมินผล

2.9 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2562

วัดผลประเมินผล

2.10 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 
2562

วัดผลประเมินผล

2.11 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562 (ใช้งบ 
ทศท. 25,000)

วัดผลประเมินผล

2.12 โครงการห้องสมุดส่งเสริมการรักการอา่น วิทยบริการ 5,000         
2.13 โครงการประชุมร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเชิดชู

เกยีรติสถานประกอบการที่ร่วมจดัการศึกษา
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กกบัสถาน
ประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2562

ความร่วมมือ 20,000      

2.14 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 แนะแนว 26,000      
2.15 โครงการจดัซ้ือเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้าน สวัสดิการ 15,000      
2.16 โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง) หลักสูตร 9,000         

โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตย์ 42,000      
2.17 โครงการวันปิยมหาราช กจิกรรมฯ 1,000         
2.18 โครงการวันพ่อแห่งชาติ กจิกรรมฯ 1,000         

10,000      



ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 ม.ีค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 ม.ิย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
รวมเป็นเงิน 
(หน่วย:บาท)

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ
ช่ือ-สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จา่ย

งบประมาณที่
ขอใช้

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2563

2.19 โครการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีกจิกรรมฯ 10,000      
2.20 โครการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวกจิกรรมฯ 10,000      
2.21 โครงการวันแม่แห่งชาติ กจิกรรมฯ 20,000      

โครงการลูกเสือ 104,000    
2.22 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือ

วิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2563
กจิกรรมลูกเสือ 30,000      

2.23 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2562

กจิกรรมลูกเสือ 60,000      

2.24 โครงการพิธีประดับแถบสองสี Day Camp 
ประจ าปีการศึกษา 2563

กจิกรรมลูกเสือ 9,000         

2.25 โครงการทบทวนค าปฏิญาณและเดินสวนสนาม 
ประจ าปีการศึกษา 2563

กจิกรรมลูกเสือ

2.26 โครงการจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส านักงาน เพื่อใช้เป็น
ส่ือการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563

กจิกรรมลูกเสือ 5,000         

โครงการพัฒนากิจการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ 62,000      
2.27 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย
ครูที่ปรึกษา อวท. 1,000         

2.28 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน อวท. 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ครูที่ปรึกษา อวท. 1,000         

2.29 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย

ครูที่ปรึกษา อวท. 10,000      

2.30 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน
 อวท.

ครูที่ปรึกษา อวท. 50,000      

2.31 โครงการตามภาระงาน 371,400    



ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 ม.ีค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 ม.ิย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
รวมเป็นเงิน 
(หน่วย:บาท)

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ
ช่ือ-สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จา่ย

งบประมาณที่
ขอใช้

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2563

2.32 โครงการแข่งขันกฬีาภายในต้านภัยอาเสพติดวิษณุ
เกมส์

กจิกรรมฯ 70,000      

2.33 โครงการแข่งขันกฬีาระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง กจิกรรมฯ 35,000      
2.34 โครงการแข่งขันกฬีาระดับอาชีวศึกษาระดับชาติ กจิกรรมฯ 35,000      
2.35 โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมและ

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่
กจิกรรมฯ 20,000      

2.36 โครงการพิธีไหว้ครู กจิกรรมฯ 30,000      
2.37 โครงการเทศกาลอาสาฬหบูชาและถวายเทียน

จ าน าพรรษา(10000)จากเทศบาล
กจิกรรมฯ

2.38 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักศึกษา
ใหม่

ทุกสาขาวิชา 79,600      

2.39 โครงการนักเรียนนักศึกษาอาสาจราจร ประจ าปี
งบประมาณ 2563

ปกครอง 2,000         

2.40 โครงการวิทยาลัยสีขาวปลอดส่ิงเสพติด ประจ าปี
การศึกษา 2563

ปกครอง 5,000         

2.41 โครงการวันรณรงค์วันงดสูบบุหร่ีโลก ประจ าปี
การศึกษา 2563

ปกครอง 1,000         

2.42 โครงการวันรณรงค์วันต้านยาเสพติด ประจ าปี
การศึกษา 2563

ปกครอง 1,000         

2.43 โครงการเตรียมเคร่ืองแต่งกายนักเรียนนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563

ปกครอง 1,000         

2.44 โครงการรถคันนีม้ีเจา้ของแล้ว ประจ าปีการศึกษา 
2563

ปกครอง 3,000         
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2.45 โครงการหยุด ดับ เข็น จอด ประจ าปีการศึกษา 
2563

ปกครอง 5,000         

2.46 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563

แนะแนว 4,800         

2.47 โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา
 2562 ในระดับสถานศึกษา

วิจยัฯ 2,000         

2.48 โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษา
ประจ าวัน กจิกรรม homeroom

ครูที่ปรึกษา 3,000         

2.49 โครงการศึกษาสภาพปัญหาผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและ
กลุ่มมีปัญหา ประจ าปีการศึกษา 2563

ครูที่ปรึกษา 2,000         

2.50 โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาองักฤษ วันค
ริตมาสและวันขึ้นปีใหม่

แกนกลาง 20,000      

2.51 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แกนกลาง 12,000      
2.52 โครงการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชีวศึกษา-เอสโซ่
แกนกลาง 20,000      

2.53 โครงการสอบธรรมศึกษา ค้าปลีก
2.54 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ แกนกลาง 10,000      
2.55 โครงการคณิตคิดเร็ว แกนกลาง 5,000         
2.56 โครงการครอบครัวศีล 5 แกนกลาง 5,000         
2.57 โครงการสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ ศูนย์คุณธรรม 20,000      

โครงการ เก่งดีมีความสุข จดัสรรให้ชมรม 1,360,660  
2.58 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน กจิกรรม
2.59 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพโฟล์คซองคนพันธ์อาร์ กจิกรรม
2.60 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพวงดนตรี กจิกรรม

10,000      
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2.61 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ซ่อมบ ารุง 5,000         
2.62 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เทคนิคพื้นฐาน 30,000      
2.63 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กอ่สร้าง 20,000      
2.64 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ 5,000         
2.65 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อเิล็กทรอนิกส์ 5,000         
2.66 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ยานยนต์ 20,000      
2.67 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ไฟฟ้า 20,000      
2.68 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ แกนกลาง 3,000         
2.69 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ บัญชี 2,000         
2.70 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โรงแรม 4,000         
2.71 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ค้าปลีก 3,000         
2.72 โครงการชมรมวิชาชีพช่างกอ่สร้างบริการ กอ่สร้าง
2.73 โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง) กอ่สร้าง
2.74 โครงการห้องเคร่ืองมือคุณธรรม กอ่สร้าง 1,000         

ครุภัณฑ์แผนก 436,170.0
2.75 ตู้กระจกบานเล่ือน อเิล็กทรอนิกส์ 30,000      

2.76
โครงการจดัซ้ือโต๊ะเกา้อีเ้พื่อเตรียมความพร้อมรับ
ครุภัณฑ์ห้องเรียนหุ่นยนต์

ไฟฟ้า 45,000      

2.77
เคร่ืองพันขดลวด แบบมือหมุน(20 เคร่ืองๆละ 
2,500)

ไฟฟ้า 50,000      

2.78 โครงการพัดลมระบายอากาศ (6 ตัวๆละ 4,800) ซ่อมบ ารุง 28,800      
2.79 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเชื่อมอนิเวอร์เตอร์ เทคนิคพื้นฐาน 32,370      

2.80
โครงการเกา้อีน้วมส าหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์(30 ตัว ๆละ 1,000)

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 30,000      
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2.81
โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ
ห้องปฏิบัติการคอมฯกบับัญชี

บัญชี 90,000      

2.82 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองวิชวลไลเซอร์ บัญชี 20,000      
2.83 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองวิชวลไลเซอร์ ช่างยนต์ 20,000      
2.84 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองวิชวลไลเซอร์ การโรงแรม 20,000      
2.85 โครงการจดัซ้ือโต๊ะ เกา้อีเ้รียน ธุรกจิค้าปลีก 40,000      
2.86 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ A3 กอ่สร้าง 27,000      
2.87 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ A4 กอ่สร้าง 3,000         

ครุภัณฑ์งาน/ฝ่าย 222,660
2.88 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ บริหารงานทั่วไป 6,500         
2.89 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ Epson ประกนัคุณภาพ 5,000         
2.90 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเย็บเล่มเอกสาร (แม็กใหญ่) วิจยัฯ 3,360         
2.91 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+เคร่ืองส ารองไฟฟ้างานวางแผนฯ 30,000      
2.92 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+เคร่ืองส ารองไฟฟ้า หลักสูตร 30,000      
2.93 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ Epson วัดผล 5,000         
2.94 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเสียงห้อง อวท. ส่ือการเรียนการสอน 30,000      
2.95 โครงการจดัซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน 2 ประตู ทวิ/ร่วมมือ 4,800         
2.96 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ พัสดุ 18,000      
2.97 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ โครงการพิเศษ/แนะแนว 5,000         
2.98 โครงการจดัซ้ือเลนท์กล้อง wide และแบตเตอร์ร่ี ประชาสัมพันธ์ 35,000      
2.99 โครงการจดัซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขาวอาคารสถานที่ 50,000      

โครงการตามภาระงาน/ตามนโยบาย 251,200    
2.100 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักศึกษา

ใหม่ ปวส.
ทุกสาขาวิชา 27,200      
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2.101 โครงพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562ทะเบียน 40,000      
2.102 โครงการจดัท าบัตรนักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563ทะเบียน 56,000      
2.103 โครงการอบรมเทียบโอน หลักสูตร 28,000      
2.104 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจดัท าแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วางแผนฯ 100,000    

โครงการพัฒนาแผนก/งาน 572,400    
2.105 โครงการจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 30,000      
2.106 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 5,000         

2.107 โครงการกัน้ห้องเพื่อการศึกษา การโรงแรม 50,000      
2.108 โครงการกัน้ห้องหุ่นยนต์ (อเิล็กทรอนิกส์) อเิล็ก 100,000    

2.109

โครงการจดัท าห้องเกบ็อปุกรณ์และพื้นที่ปฏิบัติงาน ซ่อมบ ารุง 100,000    

2.110 โครงการปรับปรุงห้องน้ า กอ่สร้าง 84,600      
2.111 โครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานแผนกช่างยนต์ ยานยนต์ 70,000      
2.112 โครงการกัน้ห้องเพื่อการศึกษา ค้าปลีก 50,000      

2.113

โครงการจดัซ้ือพัดลมเพดาน พร้อมติดต้ัง+กระดาน
ไวท์บอร์ด

 แกนกลาง 58,800      

2.114 โครงการจดัซ้ือวัสดุกัน้ห้องส านักงานพัสดุ พัสดุ 59,000      
2.115 โครงการระบบ RMS ศูนย์ข้อมูล 60,000      
2.116 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับ

ภูมิภาคฯ
ความร่วมมือ 93,000      

โครงการเตรียมประเมิน
2.117 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา บุคลากร 300,000    
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2.118 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการ
ประกนัคุณภาพภายนอก (รอบ4)

ประกนัคุณภาพ 100,000    

2.119 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการ
ประกนัคุณภาพภายใน

ประกนัคุณภาพ 50,000      

2.120 โครงการห้องเรียนเฉพาะทาง หลักสูตร 200,000    
3.00 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 1,857,200 
3.01 1.โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด ปกครอง 21,000      
3.02 2.โครงการค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมประกอบ

อาชีพอสิระในกลุ่มผู้เรียน
ส่งเสริม 150,000    

3.03 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้าง
จติส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกจิ

ส่งเสริม

3.04 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระในกลุ่ม
ผู้เรียน

ส่งเสริม

3.05 โครงการศึกษาดูงานแผนธุรกจินักเรียนนักศึกษา ส่งเสริม
3.06 3. โครงการยกระดับการจดัการอาชีวศึกษาเพื่อ

เป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาฯ
ทวิภาคี 50,000      

3.07

4. โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากร
วัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษฯ

แนะแนว 48,000      

3.08 5.โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาฯ(ทวิภาคี) ทวิภาคี 86,500      

3.09

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและ
ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ทวิภาคีฯ 1,000         



ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 ม.ีค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 ม.ิย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
รวมเป็นเงิน 
(หน่วย:บาท)

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ
ช่ือ-สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จา่ย

งบประมาณที่
ขอใช้

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2563

3.10 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและ
ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ทวิภาคีฯ 1,000         

3.11

โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึก
อาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ทวิภาคีฯ 10,000      

3.12 โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึก
อาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ทวิภาคีฯ 10,000      

3.13

โครงการยกระดับการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี (การเขียนแผนการฝึกอาชีพร่วมกบัสถาน
ประกอบการ) ประจ าปีการศึกษา 2562

ทวิภาคีฯ 10,000      

3.14 โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการนักเรียน
นักศึกษาฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ทวิภาคีฯ 1,000         

3.15

โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการนักเรียน
นักศึกษาฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ทวิภาคีฯ 1,000         

3.16 6. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
 คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ทวิภาคี 105,500    

3.17

โครงการส่งครูเข้าพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ 2563

ทวิภาคี

3.18  7.โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
(Fix it Center)

โครงการพิเศษ 876,000    

3.19 โครการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โครงการพิเศษ
3.20 โครการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โครงการพิเศษ
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วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จงัหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ
ช่ือ-สกุล/งาน/
แผนก ที่ใช้จา่ย

งบประมาณที่
ขอใช้

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2563

3.21

โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกบั
กรมขนส่งทางบก

โครงการพิเศษ

3.22 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center

โครงการพิเศษ

3.23 โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะส้ัน 180 อาชีพ โครงการพิเศษ
3.24 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการพิเศษ

3.25

 8.โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

ปกครอง 23,000      

3.26 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหา
การออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2563

ครูที่ปรึกษา 10,000      

3.27

โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียนนักศึกษา เพื่อลด
ปัญหาการออกกลางคัน ประจ าปีการศึกษา 2563

ครูที่ปรึกษา 15,000      

3.28 9.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา บุคลากร 189,600    
3.29 10. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนฯ หลักสูตร 50,000      
3.30 11.โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่

มาตรฐานนานาชาติ
ความร่วมมือ 40,000      

3.31 12. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แกนกลาง 100,000    
3.32 13.โครงการค่าใช้จา่ยโครงการจดัหาบุคลากรเพื่อ

คืนครูให้นักเรียน
บุคลากร 117,600    
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