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บทที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติ ที่ตั้ง ขนาด
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นสถานศึกษาที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึ กษาธิ ก าร ตั้ งอยู่เ ลขที่ 66 หมู่ ที่ 9 ถนน มิต รภาพ – น้าตกเจ็ ด สาวน้ อย ตาบล
มิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18180 โทรศัพท์ 0-3634-4673
โทรสาร 0-3634-4088
จั ด ตั้ ง ตามประกาศของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เดิ ม ใช้ ชื่ อ ว่ า วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สระบุ รี แห่ ง ที่ 2
ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 เริ่มดาเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2540
บนเนื้อที่ประมาณ 64 ไร่ กาหนดแล้วเสร็จ วันที่ 8 พฤษภาคม 2541 และเปิดทาการเรียน
การสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2542
พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารอานวยการ 3 ชั้น 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4
ชั้น 1 หลังและอาคารฝึกงาน 4 ชั้น 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2542 วิทยาลัยเปิด
ทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2543 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีคาสั่ง เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคนิค
สระบุรี แห่งที่ 2 เป็นวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ –
น้าตกเจ็ดสาว
ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 64 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ที่ 9 ถนน
มิตรภาพ – น้าตกเจ็ดสาวน้อย ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์
18180
โทรศัพท์
0-3634-4673
โทรสาร
0-3634-4088
Website
www.mlt.ac.th
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1.2 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สภาพทั่วไปของอาเภอมวกเหล็ก
ในอดีต มวกเหล็กเป็นส่วนหนึ่งของแก่งคอย กระทรวงมหาดไทยเห็นควรในการแบ่งเขต การ
ปกครองของแก่งคอย ออกมาเป็นอาเภอมวกเหล็ก โดยรวมพื้นที่ที่ตาบลมวกเหล็ก ตาบลคาพราน
และตาบลแสลงพัน ที่มาของชื่อมวกเหล็กมีอยู่สองความคิด ความคิดแรกมวกเหล็กเป็นชื่อของเถาไม้
ชนิดหนึ่งที่ ขึ้นอยู่ทั่วไปริมลาธารแห่งนี้ จึง เรียกหมู่บ้านนี้ว่า มวกเหล็ก ความคิดหนึ่งเล่าว่าเคยพบ
หมวกเหล็กของนักรบโบราณที่ลาธารแห่งมวกเหล็กนี้ จึงเรียกว่า บ้านหมวกเหล็ก ต่อมาคนที่นี่เรียก
เป็น มวกเหล็ก
สภาพทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้งและเขตติดต่ออาเภอมวกเหล็ก เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม
ภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๔৹ เหนือ และประมาณเส้นแวงที่ ๑๐๐ ตะวันออก อยู่ทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัด ระยะทางประมาณ ๑๗ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร มาทางทิศ
เหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ ๒๑ (ถนนสายเอเซีย) ประมาณ ๑๑๖ กิโลเมตร มี
เขตติดต่อกับอาเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับอาเภอพัฒนานิคม อาเภอท่าหลวง อาเภอชัยบาดาล
และอาเภอลาสนธิ (จังหวัดลพบุรี)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอสีคิ้วและอาเภอปากช่อง (จังหวัดนครราชสีมา)
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอเมืองนครนายก (จังหวัดนครนายก)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอแก่งคอยและอาเภอวังม่วง
ขนาด
อาเภอมวกเหล็ก มีเนื้อที่ประมาณ 681.4 ตารางกิโลเมตร
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ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพทั่วไปของอาเภอมวกเหล็ก เป็นที่ราบสูงเชิงเขา มีภูเขาสลับซับซ้อน ลักษณะพื้นที่ทั่วไป
มีลักษณะสูงต่า มีภูเขาสลับซับซ้อน สภาพอากาศแห้ง แล้ง ในฤดูแล้ง มีลาห้วยต่างๆ ไหลผ่านตาม
หมู่บ้านหลายสาย ได้แก่ ลาห้วยมวกเหล็ก ลาห้วยทองหลาง ลาห้วยคลองไทร ลาห้วยสายชนวน ลา
ห้วยคลองม่วง ลาห้วยลาพญากลาง ลาห้วยสวนมะเดื่อและน้าซับที่อยู่ทั่วไป มี พื้นที่โดยประมาณ
684 ตารางกิโลเมตรสูงกว่าระดับน้าทะเล 240 เมตร
ลักษณะภูมิอากาศ
อ าเภอมวกเหล็ ก มี ลั ก ษณะอากาศแบบฝนเมื อ งร้ อ นเฉพาะฤดู ( Tropical Aavanna
Climate, Aw) ระบบจาแนกประเภทภูมิอากาศของ Koppen ซึ่ง ลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝน
น้อยแห้งแล้งในฤดูหนาว และอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อนและค่อนข้างจะหนาวเย็นในฤดูหนาว
และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม อาเภอมวกเหล็กมี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน
ฤดูฝน และฤดูหนาว สภาพอากาศส่วนใหญ่แห้งแล้งและร้อนจัดในฤดูร้อน
การคมนาคม การสื่อสาร และสาธารณูปโภค
การคมนาคม อาเภอมวกเหล็ก การคมนาคมระหว่างอาเภอกับจังหวัดสระบุรีใช้ทางรถยนต์
และทางรถไฟ ทางรถยนต์ ใ ช้ ถ นนมิ ต รภาพ ระยะทาง 38 กิ โ ลเมตร ระยะทางจากอ าเภอถึ ง
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร การคมนาคมระหว่างอาเภอกับตาบล หมู่บ้านใช้ทางหลวง
ชนบทและทางหลวงท้องถิ่น ซึ่ งปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนลาดยางและมีความสะดวกในการสัญจรไป
มาเป็นส่วนมาก
สาธารณู ป โภค อ าเภอมวกเหล็ ก มี ข นาดพื้ น ที่ จ านวนมาก สภาพภู มิ อ ากาศเหมาะแก่
การเกษตร เช่น การปลูกพืชผัก มันสาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ฯลฯ เลี้ยงสัตว์จาพวก วัวนม วัว
เนื้อ แพะ เป็นต้น
การปกครองส่วนภูมิภาค อาเภอมวกเหล็กแบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตาบล 80 หมู่บ้าน
คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มวกเหล็ก(Muak Lek)
มิตรภาพ(Mittraphap)
หนองย่างเสือ(Nong Yang Suea)
ลาสมพุง(Lam Somphung)
ลาพญากลาง (Lam Phaya Klang)
ซับสนุ่น(Sap Sanun)

13 หมู่บ้าน
10 หมู่บ้าน
14 หมู่บ้าน
10 หมู่บ้าน
18 หมู่บ้าน
15 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอมวกเหล็กแบ่งการปกครองออกเป็น 7 แห่ง คือ
๑. เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตาบลมวกเหล็กและบางส่วนของ
ตาบลมิตรภาพ
2. องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลมวกเหล็ก ครอบคลุม พื้น ที่ต าบลมวกเหล็ ก (เฉพาะนอกเขต
เทศบาล ตาบลมวกเหล็ก)
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3. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมิ ต รภาพ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ต าบลมิ ต รภาพ (เฉพาะนอกเขต
เทศบาล ตาบลมวกเหล็ก)
4. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างเสือ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลหนองย่างเสือทั้งตาบล
5. องค์การบริหารส่วนตาบลลาสมพุง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลลาสมพุงทั้งตาบล
6. องค์การบริหารส่วนตาบลลาพญากลาง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลลาพญากลางทั้งตาบล
7. องค์การบริหารส่วนตาบลซับสนุ่น ครอบคลุมพื้นที่ตาบลซับสนุ่นทั้งตาบล

2. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลจานวนนักเรียน นักศึกษา
จานวนนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ตาราง แสดงจานวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้น แยกตามจานวนประเภทวิชา (หลักสูตรปกติ)
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา
1. อุตสหกรรม

2. พณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ

ระดับ ปวช.
สาขางาน
ยานยนต์
เทคนิคยานยนต์
ซ่อมตัวถังและสี
รถยนต์
ซ่อมบารุง
เครื่องมือกล
ไฟฟ้ากาลัง
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบภาพและ
ระบบเสียง
ก่อสร้าง
โยธา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชี
ธุรกิจค้าปลีก

3. อุตสาหกรรม
การโรงแรม
ท่องเที่ยว
รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวส.

ปี 1

ปี 2

ปี 3

85
-

60

49

ตก
รุน่
5

-

-

-

-

๔๐
61
14

๕๖
-

ตกรุ่น

รวม

รวม
ทั้งสิ้น

-

๑๙๙
๓๑

รวม

ปี 1 ปี 2

-

199
0

15

13

๓

199
31

-

-

0

๘

๕

-

13

๑๓

2
-

124
0

24

13

๑

124
38

3

165

9

26
43
18

3

0
44

30
-

16
-

4
-

165
50
44

๑๒๔
๓๘
๑๖๕
๕๐
๔๔

-

-

-

-

0

6

-

-

6

๖

17
44
16
22

12
35
28
9

15
32
17
13

6
1

44
0
117
0
61
0
45

4
34
13
-

2
14
20
-

-

44
6
117
50
61
33
45

๔๔
๖
๑๑๗
๕๐
๖๑
๓๓
๔๕

10

4

7

-

21

-

-

-

21

๒๑

58

2
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2.2 อัตรากาลังครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
อัตรากาลังของ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ก. ข้าราชการ
1. ผู้บริหาร
2. ข้าราชการครู
3. ข้าราชการพลเรือน

มีบุคลากรทั้งสิ้น 70
16 คน
4
คน
12 คน
คน

ข. ลูกจ้างประจา
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

-

คน
คน
คน

ค. พนักงานราชการ
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

15
15
-

คน
คน
คน

ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

39
13
26

คน
คน
คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจา

-

คน
คน
คน
คน
คน

คน

ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ที่

ระดับวุฒิการศึกษา

1
2
3
4
5
6

ต่ากว่า วุฒิ ม.6
วุฒิ ปวช. หรือ วุฒิ ม.6
วุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญาตรี
วุฒิ ปริญญาตรี
วุฒิ ปริญญาโท
วุฒิ ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น

ก. ครูผู้สอน
34
10
44

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/
สนับสนุน
6
10
10
26

แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ที่
1
2
3
4
5
6

แหล่งเงินที่จ้าง

ก. ครูผู้สอน

งบกรมบัญชีกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบอุดหนุนทั่วไป
งบรายได้สถานศึกษา
งบอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

16
15
11
2
44

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/
สนับสนุน
25
1
26

รวม
16
15
36
3
70

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ตารางที่ 1 แสดงจานวน ข้าราชการ รวม 16 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
ชื่อ - สกุล
1. นายบพิตร

วงศ์เจริญ

วุฒิ
การศึกษา
(ป.เอก/โท/
ตรี...)
ป.โท

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
2. นายราชิน
โพธิโต
ป.โท
มวกเหล็ก ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
3. นายนิติพงศ์
ไกยวงศ์
ป.โท
มวกเหล็ก ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
4. ว่าที่ ร.ต.ขัขวาลย์ ป้อมสุวรรณ
ป.โท
มวกเหล็ก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
5. นายอนุสรณ์
หาญอาษา
ป.ตรี
ซ่อมบารุง/เทคนิคพื้นฐาน
6. นายบุญรอบ
ทองสวัสดิ์
ป.ตรี
หมวดทักษะชีวิต
7. นายสหรัฐ
ถูกจิตร
ป.ตรี
อิเล็กทรอนิกส์/ระบบภาพและเสียง
8. นายศักดิ์ชาย
ชูเรณู
ป.ตรี
ไฟฟ้ากาลัง
8. นางสาวมลิวัลย์
ไวยกรรณ์
ป.โท
หมวดทักษะชีวิต
10. นายศักดา
ขาเขียว
ป.ตรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11. นางณัฏฌา
ไพสิเบญจพล
ป.โท
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12. นายจักรพงค์
ถิ่นไกล
ป.โท
โยธา
13. นายภัทรพงษ์
โลบุญ
ป.ตรี
ยานยนต์/เทคนิคยานยนต์
14. นายไมตรี
ไชยชมภู
ป.ตรี
หมวดทักษะชีวิต
15. นายณรงค์ชัย
กรศิริวิภา
ป.ตรี
ไฟฟ้ากาลัง
16. นายนิธินัทธ์
นาพา
ป.ตรี
เทคนิคพื้นฐาน
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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ตารางที่ 2 แสดงจานวน ลูกจ้างประจา

รวม

-

คน

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ชื่อ - สกุล

(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
สอนวิชา

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนธุรการทั่วไป

ตารางที่ 3 แสดงจานวน พนักงานราชการ รวม 15 คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ชื่อ - สกุล
1. นางสาวมาลี
2. นายจารูญ
3. นายนปคณ
4. นายเมษวัฒน์
5. นายไชยยา
6. นางสาวศิริโฉม
7. นายวุฒิพงศ์
8. นายเริงชัย
9. นางสาวลีลาวดี
10. นายปานเทพ
11. นางสาววรางคณา
12. นายสุนทร
13. นางศิริณภา
14. นางสาวณัฐฐินันท์
15. นายวสันต์

กอจันกลาง
ก้านลาใย
ฉิมช้าง
โสภารัตน์วีรกุล
กุลสุวรรณ
วิชัย
เปลีอยศรี
ก้านลาใย
พรหมบิน
ขาละเอียด
พรมบรรดิษฐ์
สีบูจันดี
กุลสุวรรณ
เก้าสกุล
สมวงษ์สา

ตารางที่ 4 แสดงจานวน ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล
1. นางขวัญชนก
2. นางสาวศุภมาส
3. นางสาวเนตรนภิส
4. นางสาววรรณิภา
5. นายพีรพงษ์
6. นางสาวอุไรภรณ์
7. นางสาวจินดารัตน์
8. นางสาวจิรนันท์
9. นายทรงรัชฏ์
10. นางสาวดวงเดือน

แสนอภัย
บุญศรีวงษ์
สุขปลั่ง
ประสมทอง
ศรีโมรา
เกษรทอง
มีแสง
พันโท
บุญประทุม
เริมรักรัมย์

ปฏิบัติหน้าที่

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

การบัญชี
ก่อสร้าง/โยธา
อิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้ากาลัง
ยานยนต์/เทคนิคยานยนต์
การโรงแรม
อิเล็กทรอนิกส์/ระบบภาพแลพเสียง
ซ่อมบารุง/เครื่องมือกล
การบัญชี
ยานยนต์
การบัญชี
ซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก
ยานยนต์

รวม 39

คน

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

สอนวิชา

สอนวิชา
ธุรกิจค้าปลีก
การบัญชี
หมวดทักษะชีวิต
เทคนิคพื้นฐาน
เทคนิคพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หมวดทักษะชีวิต
โยธา
ไฟฟ้ากาลัง
หมวดทักษะชีวิต

สนับสนุน
ธุรการทั่วไป

(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ปฏิบตั หิ น้าที่
สนับสนุนธุรการทั่วไป

แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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11. นายเกรียงศักดิ์
12. นายนรา
13. นายภาณุภัฏ
14. นางสาวสุกัญญา
15. นางสาวปัทมา
16. นางสาวจตุพร
17. นางสาววัฒธิชา
18. นางสาวพรพรรณ
19. นางสาวสุนีรัตน์
20. นางสาวอัมพร
21. นางสาวปาริชาติ
22. นางสาวณัฐภัคพัสชม
23. นางสาวภาวิณี
24. นางเสาวภาคย์
25. นางสาวอุมาภรณ์
26. นางสาวนิลรัตน์
27. นางสาวอภิชา
28. นางฐิติพร
29. นางสาวสุชาดา
30. นางสาวช่อแพร
31. นายหลอด
32. นายจักรพงษ์
33. นายวิเชียร
34. นายอวยไชย
35. นางสาววาสนา
36. นางลาวัลย์
37. นางชวน
38. นายอภิเดช
39. นายสมัย

กรองน้า
ภานุมาต
สาธุวงศ์
ปั้นทิม
กล้าหาญ
มัควาล
ขอพลกลาง
ชินวงศ์
จีนจะโปะ
บุญโคบ
แก้วพิลา
จันทาบุตรสกุล
ชินวงศ์
โพธิงาม
สุขสวัสดิ์
ต๊ะโต
อินทรศร
วงศ์เจริญ
ปลอดกระโทก
เบญจมาตย์
สุริวงค์
วิวาห์
สุขศรี
จันทาบุตร
กระทัน
แสนอภัย
ดอกเข็มกลาง
นาเฟีย
ธงศรี

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
มศ.3
ปวส.
ม.3
ป.4
ปวส.
ม.6
ป.4
ป.4
ป.4

ยานยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
ซ่อมบารุง/เครื่องมือกล

งานหลักสูตรฯ/งานวัดผลและประเมินผล
งานบัญชี
งานวิจัยฯ/งานประกันคุณภาพ
งานอาคารสถานที่
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานพัสดุ
งานทะเบียน
งานบริหารทั่วไป/งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานปกครอง/งานครูที่ปรึกษา
งานแนะแนว/งานโครงการพิเศษ/งานสวัสดิการ
งานพัสดุ
งานบุคลากร/งานสื่อการเรียนการสอน
งานวางแผนฯ/งานส่งเสริมผลิตผลฯ
งานวัดผลฯ/งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานบริหารทั่วไป
งานการเงิน
งานทวิภาคี/งานความร่วมมือ/งานประชาสัมพันธ์
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
นักการภารโรง
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
นักการภารโรง
ยามรักษาการณ์

แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย
แผนภูมิการบริหารวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานอาคารสถานที่
- งานทะเบียน
- งานพัสดุ
- งานประชาสัมพันธ์

- งานวางแผนและ
งบประมาณ
- งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
- งานความร่วมมือ
- งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
- งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
- งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบ
ธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา

- งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา
- งานปกครอง
- งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน
- งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
- งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน

ฝ่ายวิชาการ

-งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน
-งานวัดผลและ
ประเมินผล
-งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
-งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
- งานสื่อการเรียน
การสอน

-แผนกวิชาบัญชี
-การโรงแรม
-แผนกวิชาซ่อม
บารุง
-แผนกวิชา
ช่างยนต์
-แผนกวิชาไฟฟ้า
กาลัง
-แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์
-แผนกวิชา
เทคนิคพื้นฐาน
-แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์
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2.3 ข้อมูลอาคาร สถานที่
ตาราง แสดงข้อมูลอาคาร/ห้องปฏิบัติการ แยกออกเป็นขั้น เลขที่ห้องและพื้นที่ใช้สอย
ที่
1

อาคาร/ห้องปฏิบัติการ
อาคารอานวยการ

ชั้นที่
1

เลขที่หอ้ ง

2

3
2

อาคารเรียนคณะวิชาบริหารธุรกิจ

1
2
3
4

3

อาคารช่างยนต์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1
2

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารช่างเทคนิคพื้นฐาน

3
4
1
1

4
5

212 - 215
222 - 226
233 - 237
243 - 246

พื้นที่การใช้งาน
ห้องผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
ห้องรองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ
ห้องรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ห้องพยาบาล
ห้องงานทะเบียน และวัดผล
ห้องงานประชาสัมพันธ์
ห้องงานบริหารงานทั่วไปและงานบุคลากร
ห้องงานการเงินและงานการบัญชี
ห้องประชุมทานตะวัน
ห้องรองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานฯและบริหาร
ทรัพยากร
ห้องงานวางแผนและงบประมาณ
ห้องงานประกันคุณภาพและงานวิจัยฯ
ห้องงานพัสดุและงานอาคารสถานที่
ห้องงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ห้องงานทวิภาคีและงานความร่วมมือ
ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ
สนามฝึกปฏิบัติสาขางานยานยนต์
ห้องทดลองเครื่องกล
ห้องไฟฟ้ารถยนต์
ห้องทฤษฎี 3
ห้องทฤษฎี 3
EP.1 - EP.6
LEP.1 - LEP.6
ห้องเรียนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
ห้องเรียน
ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

6
7
8

อาคารช่างก่อสร้าง
อาคารฝึกงานซ่อมบารุง
อาคารวิทยบริการและห้องสมุด

1
1
1
2

ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนการสอน
ห้องสมุด
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แผนผังวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

แฟลต

อาคารเรี ยนค้าปลีก

ห้องสานักงาน อวท.

คูหาลูกเสื อ
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อาคารเรี ยนการโรงแรม

อาคารโดม
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2.4 ข้อมูลตลาดแรงงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ของปีการศึกษา 2560 เข้าสู่ตลาดแรงงาน พ.ศ. 2561
ตาราง แสดงจานวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้น แยกตามจานวนประเภทวิชา
สาขาวิชา

จานวน
นักเรียน

จานวน
ผู้มีงาน
ทา

จานวน
ผู้
ว่างงาน

ตรง
ตามวุฒิ

20
16
9
26
2
11
26
1
2

3
4
3
5
2
6
2
2

2
2
-

23
20
12
31
4
17
24
1
4

1

11
5

2
-

10
3

1
2

1
-

11
9
-

-

9
4

2
5

1
2
118

3
14
25
105

6

3
14
179

14

จานวน
ผู้
ผู้สาเร็จ ศึกษาต่อ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ยานยนต์
36
23
ไฟฟ้ากาลัง
26
20
อิเล็กทรอนิกส์
14
12
ซ่อมบารุง
36
31
ก่อสร้าง
6
6
การบัญชี
18
17
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37
28
ธุรกิจค้าปลีก
5
1
การโรงแรม
4
4
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทคนิคยานยนต์
13
13
เทคนิคซ่อมตัวถังและสี
7
6
รถยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
25
22
เครื่องมือกล
12
10
ระบบภาพและระบบเสียง
(เปิดปี 61)
โยธา
8
4
การบัญชี
17
15
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28
27
รวม
292
239
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ไม่ตรง
ตามวุฒิ

ติดต่อ
ไม่ได้

4

1
1
2
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2.5 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ตาราง แสดงจานวนจานวนงบการเงิน แยกตามปรระเภทของของงบประมาณ
ประเภทรายการ
1. งบบุคลากร
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เงินเดือน)
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกันสังคม)
2. งบดาเนินงาน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
3. งบอุดหนุนทั่วไป
3.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่าเครื่องแบบ
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าหนังสือเรียน
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียนสายอาชีพ
3.2 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
3.3 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
4. งบลงทุน
4.1 ครุภัณฑ์
- ชุดห้องพักโรงแรมระดับ 3 ดาว
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
- กล้องสารวจแบบประมวลผลรวม Total station
4.2 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น
5. งบอื่นๆ
5.1 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
5.2 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน
5.3 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center)
5.4 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียน
5.5 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
5.6 โครงการขยาย และยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา
ทวิภาคี
5.7 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

เงินงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
จ่ายจริง

เงินเหลือจ่าย
คงเหลือ

คิดเป็นร้อยละของ
งบดาเนินการ

3,630,220
167,800

3,630,220
167,800

-

100%
100%

991,626
1,846,300
184,600

991,625.05
1,846,299.97
184,600

0.95
0.03
-

100%
100%
100%

4,932,300
753,300
375,360
1,606,500
775,200
224,480

4,932,300
689,400
298,770
1,606,199.15
775,200
224,480

63,900
76,590
300.85
-

100%
91.52%
79.60%
99.98%
100%
100%

302,000

302,000

-

100%

30,000

30,000

-

100%

442,800
630,000
400,000

442,800
627,000
400,000

3,000
-

100%
99.52%
100%

12,092,800 11,999,973.84

92,826.16

99.23%

379,200
117,600

379,200
117,600

-

100%
100%

540,000

539,999.91

0.09

100%

60,000

59,897

103

99.83%

30,000

30,000

-

100%

29,800

29,786.40

13.60

99.95%

30,000

30,000

-

100%
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5.8 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็น
ศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
รวม

รวมยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
หัก เบิกจ่าย
คงเหลือทั้งสิ้น

100,000

100,000

30,671,886

30,435,151

30,671,886.00
30,435,151.32
236,734.68

-

100%

บาท
บาท
บาท

2.7 ข้อมูลครุภัณฑ์ งบประมาณการก่อสร้างจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตาราง แสดงงบประมาณการก่อสร้าง แยกตามปีงบประมาณ
ที่
1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
งบประมาณการก่อสร้างปี 2541
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 4 รายการ
1. อาคารอานวยการ
2. อาคารเรียน จานวน 2 หลัง
3. อาคารโรงฝึกงาน
4. อาคารโรงอาหารหอประชุม
งบประมาณผูกพันปี 2541
1. บ้านพักครู
2. บ้านพักผอ.
3. บ้านพักครู จานวน 1 หลัง
งบประมาณการก่อสร้างปี 2541
1. อาคารโรงอาหารหอประชุม จานวน 1 หลัง
2. สร้างห้องน้าห้องส้วม
3. สร้างห้องน้าห้องส้วม
งบประมาณการก่อสร้างปี 2542
1. อาคารเรียนฝึกงาน
2. อาคารสานักงาน
3. อาคารเรียน
งบประมาณการก่อสร้างปี 2545
เสาธงสูง
งบประมาณการก่อสร้างปี 2546
1. ถนน
2. สนามบาสเกตบอล
งบประมาณการก่อสร้างปี 2548
สนามฟุตบอล
งบประมาณการก่อสร้างปี 2550
รั้ว คสล.ประกอบเหล็กดัด
งบประมาณผูกพันปี 2551
บ้านพักครู จานวน 1 หลัง
งบประมาณก่อสร้าง ปี 2556
อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์
งบประมาณก่อสร้าง ปี 2558
อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่
งบประมาณก่อสร้าง ปี 2559

พื้นที่ใช้สอย
ขนาด 9 x 31.50 ม.
ขนาด 10.50 x 70 ม.
ขนาด 9 x 64 ม.
ขนาด 16 x 31.50 ม.
ขนาด 90.42 ม.
ขนาด 47.25 ม.

จานวนเงิน
1,173,406
4,025,414
1,624,276.00
1,874,663.00
542,675
272,842
811,000

ขนาด 3 ม.
ขนาด 2 x 3 ม.

1,627,246
150,504
150,504

ขนาด 4,000 ม.
ขนาด 2,000 ม.
ขนาด 2,400 ม.

18,383,000
11,507,000
14,010,000

ขนาด 18 ม.

91,064.24
1,560,000
241,810.78
1,000,000

ขนาด 350 ม.

689,500
811,000

ขนาด 1,088 ตร.ม.

8,790,000

ขนาด 720 ตร.ม.

5,990,000
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หมายเหตุ
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อาคารบ้านพักครู
งบประมาณก่อสร้าง ปี 2560
อาคารแฟรต 14 หน่วย 4 ชั้น

ขนาด 432 ตร.ม.
ขนาด 14 หน่วย 4 ชั้น

945,600
12,092,800

3. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้
ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมั่นในตนเองในวิชาชีพสามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ และมีพื้น
ฐานความรู้เพียงพอสาหรับการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป
ปรัชญาของสถานศึกษา
ฝีมือเยี่ยม
วิชาการเลิศล้า

เปี่ยมคุณธรรม
น้าสังคม

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
“ เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี
สู่ประชาคมอาเซียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ ( Mission )
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
อัตลักษณ์ของผู้เรียน
“ ฝีมือเยี่ยม ” นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับการฝึกฝนทักษะวิชาชีพตลอด
ระยะเวลาการเรียนตามหลักสูตรทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) จากคณะครู และบุ คลากรทางการศึ กษาที่มี ความรู้ ความสามารถ ทาให้นั กเรี ยน นัก ศึ ก ษาที่ สาเร็ จ
การศึกษามีความรู้เกิดทักษะวิชาชีพ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในด้านต่างๆ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขัน
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ทักษะวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่วิทยาลัยมุ่ง เน้น พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดสมรรถนะทางวิชาชีพ
เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ สมดัง ปรั ชญาของวิทยาลัยที่ว่า “ ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม วิชาการ
เลิศล้า นาสังคม ”
“ ฝีมือเยี่ยม ”

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
“ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ” วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มุ่งเน้นผลผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้ได้
สมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐาน เพื่อนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ กับทุก
ภาคส่วน ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน ดังผลงานที่ผ่านมา เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อ
ชุมชน โครงการฝึกอาชีพ โครงการสอนอาชีพระยะสั้น ฯลฯ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชน ตลอดระยะเวลาตั้งแต่
เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยฯ
“ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ”

นโยบายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
1. ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ สามารถนาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดาเนินชีวิต
2. พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการโดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยนา
ประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาใช้ ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์ ท างการศึ ก ษาอย่ า ง
สูงสุด
3. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
จัดการวัดผล ประเมินผลจากสภาพจริง
4. พัฒนาการระบบบริหาร จัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5. จัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
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4. หลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เปิดทาการสอนในหลักสูตร
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1.1.1 สาขางานการบัญชี
1.1.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.1.3 สาขางานธุรกิจค้าปลีก
1.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1.2.1 สาขางานช่างยนต์
1.2.2 สาขางานไฟฟ้ากาลัง
1.2.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1.2.4 สาขางานก่อสร้าง
1.2.5 สาขางานช่างซ่อมบารุง
๑.๓ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1.๓.๑ สาขางานการโรงแรม
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.1.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.1.2 สาขางานการบัญชี
2.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอนดังนี้
2.2.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
2.2.2 สาขางานเครื่องมือกล
2.2.3 สาขางานไฟฟ้า
2.2.4 สาขางานโยธา
2.2.5 สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
2.2.6 สาขาวิชาระบบภาพและระบบเสียง
2.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคเทียบโอน
ประสบการณ์)
2.3.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.3.2 สาขางานการบัญชี
2.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ภาคเทียบโอน
ประสบการณ์)
2.4.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
2.4.2 สาขางานไฟฟ้ากาลัง
2.4.3 สาขางานโยธา
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3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- พิมพ์ดีดไทย
- คอมพิวเตอร์กับงานสานักงาน
- ช่างซ่อมจักรยานยนต์
- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
- ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- อื่นๆ (เช่น สอนทาตุ๊กตาจากวัสดุเหลือใช้ สอนทาอาหาร การทากระเป๋าหนัง
ฯลฯ)
4. หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
๕. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
5.1 การวิเคราะห์ SWOT ของวิทยาลัยฯ
ในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาปรับปรุง วิสัยทัศน์และพันธกิจเดิม ซึ่ง มีการปรับปรุงไป
แล้ว 1 ครั้ง ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการดาเนินงาน ดังนี้
จุดเด่น (Strength)
1. นักเรียนนักศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชนด้านทักษะวิชาชีพ
2. นักเรียน นักศึกษามี บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
อันดีงามในวิชาชีพ
3. นักเรียน นักศึกษา แต่ละสาขาวิชาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเมื่อสาเร็จการศึกษา
ได้รับเข้าทางานในสถานประกอบการ/อาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี อยู่ในระดับดี
4. ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยู่ในระดับดี
5. สถานศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
6. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน
7. สถานศึกษาจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอนตรงกับรายวิชา
8. สถานที่ตั้งวิทยาลัยคมนาคมสะดวก บรรยากาศดี มีความเป็นธรรมชาติ
9. พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และการจัดคุณภาพของระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับดี
10. สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมทาให้ผู้จบการศึกษามีงานทาตรงสาขาที่เรียน
11. จานวนสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญมีส่วนร่วม ช่วยพัฒนาสถานศึกษา ในระดับดี
12. ครู มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีใบประกอบวิชาชีพครู
13. ครูให้คาปรึกษากับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการ
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สอนของครู ทราบถึงปัญหาและแก้ไขได้ทันที
14. มีการจัดโครงการเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ให้คาปรึกษาแนะนาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
แก่ผู้เรียน
15. มีการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดให้กับนักศึกษา ทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้อง
ปรามการใช้สารเสพติดของนักศึกษาในวิทยาลัย
16. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันปัญหาสารเสพติด การทะเลาะวิวาท ด้วยกิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการต่างๆ
17. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี
18. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆทั้งภายใน และ
ภายนอกวิทยาลัย
19. จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการ มีมากพอเนื่องมาจากได้กาหนดแผนการปฏิบัติไว้อย่าง
ชัดเจน และผู้บริหารให้ความสาคัญกับการบริการชุมชน
20. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ
21. สถานศึกษาจัดการศึกษาร่วมกันสถานศึกษาในต่างประเทศ
22. มีการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการและนาไปใช้ประโยชน์จริงทั้งในชุมชนและ
สถานศึกษา
23. การบริหารงานของผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม ความโป่รงใส และ
ตรวจสอบได้
24. บุคลากรยึดหลักปฏิบัติตนในจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
25. การจัดการความรู้และระบบสารสนเทศของสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับดี
26. มีการตรวจสอบการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ โดยต้นสังกัด กาหนดนโยบายและ
ควบคุมมาตรฐานและมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จุดที่ควรพัฒนา (Weakness)
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุง เพิ่มเติมอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ให้
เพียงพอต่อผู้เรียน
2. หามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ(V-net) ให้สูงขึ้น
4. ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรม/โครงการ ให้มีความต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
รวมไปถึงการจัดการศึกษาร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน
5. จัดและส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ฝึกงานฝึกประสบการณ์ ตรงกับ
สาขาวิชาเรียน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการสร้างงานวิจัยในชั้นเรียน สิ่งประดิษฐ์ และเพิ่มช่องทางในการ
เผยแพร่ผลงานครู และนักเรียนนักศึกษาให้มากขึ้น
7. พัฒนาระบบการติดตามการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน
8. ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และนาไปสู่ห้องเรียนเฉพาะทางทุกสาขาวิชา
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9. ส่งเสริม แนะนานักเรียนนักศึกษา และบุคลากร ดาเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม โดยน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
โอกาส (Opportunity)
1. มีเครือข่ายชุมชน องค์กรภายนอก ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบริหารและสนับสนุนงบประมาณ
2. มีการประชาสัมพันธ์ โดยใช้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชาในพื้นที่อย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
3. ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นและสถานประกอบการมีจานวนมาก จึงเป็นโอกาส
ที่ดี ในการรณรงค์รับสมัครนักศึกษา และประสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ
4. มีการออกให้บริการชุมชน และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ทาให้เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยทั้ง
ด้านทักษะวิชาชีพและวิชาการ
5. มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น สื่อที่เป็นสิ่งประดิษฐ์,ซีด,ี วีซีดี,อินเตอร์เน็ต และ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
6. มีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ICT ให้องค์ความรู้หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษา
7. ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม และเห็นความสาคัญของกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้น
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และบุคคลผู้มีความประสงค์จะบริจาคสินทรัพย์
ส่วนตัว ตระหนักและเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษา โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มี
ความต้องการและขาดโอกาสทางการศึกษา
9. รูปแบบการจัดการศึกษาที่เอื้อประโยชน์ และตรงกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น เช่น
การสอนหลักสูตรระยะสั้น,อบรมวิชาชีพ,การเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ,การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ในโรงเรียนมัธยม เป็นต้น
10. มีโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix
it Center ) ,โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน,โครงการที่ออกหน่วยบริการชุมชนร่วมกับ อาเภอ จังหวัด
เป็นต้น
11. มีการส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการสร้างงานวิจัยในชั้นเรียน สิ่งประดิษฐ์ เป็นการเผยแพร่
ผลงานครู และนักเรียนนักศึกษา
อุปสรรค (Threat)
1. ประชาชนบางส่วนไม่เห็นความสาคัญของการศึกษาในสายอาชีพ
2. สถานศึกษาอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากทาให้การประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนล่าช้า
3. วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก จึงขาดความเชื่อถือ จากโรงเรียนมัธยม และ
โรงเรียนขยายโอกาส
4. ราคาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตามท้องตลาดคอนข้างสูง จึงจัดซื้อหาได้จานวนน้อย
5. ได้รับจัดสรรเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ จึงไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
6. ห้องเรียนและเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา จึงทาให้การเรียน
การสอน ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. จานวนผู้เรียนน้อยทาให้ได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ไม่เพียงพอกับรายวิชาสอน
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๘. สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลให้พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาบางส่วนเบี่ยงเบนไปจาก
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
9. ครูบางสาขาวิชาขาดแคลน ทาให้ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5.2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสระบุรี
ความเป็นมา
จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ กรุงเทพมหานคร
ละติจูดที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ กับลองติจูดที่ 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478
ฟิลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทาง
ประมาณ 108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตามทาง รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแม่น้าเจ้าพระยาแยกเข้า แม่น้าป่าสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อที่
จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,576,486 ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70
ของพื้นที่ประเทศ
สระบุรี เป็ น จัง หวัด ในภาคกลางของประเทศไทย นับ เป็น เสมื อ นด่ า นผ่ า นระหว่ า งภาคกลางกั บภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประวัติศาสตร์เก่ าแก่ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และพรั่ง พร้อมด้วย
แหล่ ง ท่อ งเที่ ยวมากมาย สระบุ รี เป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ในภาคกลาง ที่ มี ท รัพ ยากรการท่ องเที่ ย วที่ ส าคั ญ ในด้ า น
โบราณสถานทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณี ซึ่งยังคงคุณค่าไว้ได้อย่างครบถ้วน และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่เป็นจานวนมาก อีกทั้ง เป็นจัง หวัดหนึ่ง ที่น่าท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้ ลักษณะภูมิ
ประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้ ตอนเหนือ ตะวันออก และตอนกลางของจังหวัดเป็นป่ามีเนิน
เขาสลับที่ราบสูง ซึ่งเหมาะในการปลูกพืชไร่ ตอนใต้และตะวันตกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะในการทานา แม่น้า
ที่สาคัญ มีเ พีย งสายเดี ยว คือ แม่น้ าป่ าสั ก ซึ่ง นั บว่ าเป็น เส้ นเลือ ดใหญ่ข องจัง หวั ดสระบุรี โดยอาศั ยน้ าใช้ใ น
การเกษตร และประโยชน์อย่างอื่น แม่น้าป่าสักไหลผ่านอาเภอมวกเหล็ก อาเภอแก่ง คอย อาเภอเมืองสระบุรี
อาเภอเสาไห้ ไปบรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นความยาวประมาณ 105 กิโลเมตร
นอกจากนั้นสระบุรียังมีคลองที่สาคัญๆ หลายสาย เช่น คลองรพีพัฒน์ คลองเริงราง คลองวิหารแดง และคลอง
เพรียว เป็นต้น และยังเป็นเมืองที่มีความสาคัญต่อภาคอุตสาหกรรมลาดับต้นๆของประเทศไทย โดยเป็นที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมมากมายที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพที่เพียบพร้อมในทุกๆ
ด้าน ทั้งทาง ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม ของประเทศไทย
ลักษณะทางกายภาพ
อาณาเขตจังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอเมืองลพบุรีอาเภอชัยบาดาล และ อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอปากช่อง อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และอาเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอาเภอวังน้อย อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอาเภอภาชี อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอาเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

รูปภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขต

สัญลักษณ์ประจาจังหวัด
คาขวัญประจาจังหวัด :
พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนาล้าแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียว
กะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง
คาขวัญประจาจังหวัด (เดิม) :
พระพุทธบาทลือนาม แหล่งน้าอุดม นมเนื้อมากมาย หลากหลายโรงงาน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี
มีมะม่วงรสเลิศ งามบรรเจิดธรรมชาติ
ต้นไม้ประจาจังหวัด :
ต้นตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda)
ดอกไม้ประจาจังหวัด :
ดอกสุพรรณิการ์ (Cochlospermum regium)
สัตว์น้าประจาจังหวัด :
ปูน้าตกสระบุรีหรือปูหิน (Larnaudia larnaudii)
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ประวัติศาสตร์
สระบุรีเป็นเมืองสาคัญเมืองหนึ่งแต่โบราณ สันนิษฐานว่าตั้ง ขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2092 ในรัชสมัย
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ การตั้งเมืองนี้สันนิษฐานว่า พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้แบ่ง เขตพื้นที่บางส่วนของเมือง
ลพบุรี เมืองนครนายก และเมืองนครราชสีมา มารวมกันตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์ระดม
พลเมืองในยามศึกสงคราม เพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา จึงมักพบเรื่องราวของจังหวัดสระบุรี
เกี่ยวกับการศึกสงครามอยู่เสมอ
ชื่อจังหวัด :
สาหรับที่ มาของค าว่า “สระบุรี” สันนิษ ฐานว่า เพราะเหตุที่ทาเล ที่ตั้ง ครั้ง แรกมีบึง อยู่ ใกล้ คื อ
“บึงหนองโง้ง” เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงได้นาเอาคาว่า “สระ” มารวมเข้ากันกับคาว่า “บุร”ี เป็นชื่อเมือง “สระบุรี”
ภูมิศาสตร์ :
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี นับว่าเป็นทาเลแห่งการเพาะปลูก ได้รับความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้า
สายหลัก คือแม่น้าป่าสัก และสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม
ภูมิอากาศ :
สภาพโดยทั่วไปมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนื อ และยัง ได้รับอิทธิ พลจากพายุดีเปรสชันและพายุไ ต้ฝุ่นอีก ด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือ น
สิง หาคมถึง เดือนกันยายนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ ยปีละประมาณ 1147.6
มิลลิเมตร มีฤดูต่างๆ 3 ฤดูคือ
1. ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง
2. ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มชื้นในเดือนกันยายน
3. ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน
หน่วยการปกครอง :
การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อาเภอ 111 ตาบล 973 หมู่บ้าน
1. อาเภอเมืองสระบุรี 2. อาเภอแก่งคอย
3. อาเภอหนองแค
4. อาเภอวิหารแดง
5. อาเภอหนองแซง
6. อาเภอบ้านหมอ
7. อาเภอดอนพุด
8. อาเภอหนองโดน
9. อาเภอพระพุทธบาท 10. อาเภอเสาไห้
11. อาเภอมวกเหล็ก 12. อาเภอวังม่วง
13. อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
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การปกครองส่วนท้องถิ่น :
มีจานวนทั้งสิ้น 109 แห่ง แบ่งออกเป็น เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตาบล 34 แห่ง และ องค์การ
บริหารส่วนตาบล 70 แห่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561 – 2564
วิสัยทัศน์ :
เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข
พันธกิจ :
1. นาภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรม
ในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับ
ความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมีคุณภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มี
กฎหมายกาหนด
เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :
“มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเป้าประสงค์
ภาพรวม ดังนี้
1. การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด
3. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง
4. ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยจานวน 4 ประเด็น ดังนี้ :
1.ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม
2. เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากลและ เชื่อมโยง
นานาชาติ
3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย
4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
จุดเน้นที่สาคัญในการพัฒนาจังหวัดสระบุรี
1. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ด้ า นอุ ต สาหกรรม ค านึ ง ถึ ง การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม หาพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัด
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2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
โอกาส/ยกระดั บ รายได้ แ ละสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดยน าวิ ถี ชี วิ ต
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงานและสร้างรายได้
3. ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลผลิตภาคการเกษตร เพื่อ
ยกระดับราคาสินค้าภาคการเกษตร การประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
4. ปรับปรุงระบบโครงข่ายคมนาคม ซึ่งเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าด้านอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เกิดรายได้จากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการสัญจร

รูปภาพ แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2561 - 2564)
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บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
๒.๑ ยุทธศาสตร์
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรทางด้านวิชาชีพ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นการดาเนินงานการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มาตรการ
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสร้างและการกระจายโอกาส
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๒.๒ เป้าหมาย
วิท ยาลั ย เทคนิ คมวกเหล็ก ได้ก าหนดเป้ าหมายและมาตรฐานการจั ดการศึ กษา เพื่ อ พัฒ นาสถานศึก ษา
จานวน 4 มาตรฐาน 14 ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
๑.๑.๑ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะชีวิตตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป
๑.๑.๒ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ด้านความรู้)
๑.๑.๓ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
๑.๑.๔ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนที่มีระดับความพึงพอใจ ต่อคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ๓.๕๑ - ๕.๐๐
๑.๑.๕ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติง าน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดีประกอบด้ว ย
ข้อพิจารณาดังนี้
๑.๒.๑ ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าทั ก ษะวิ ช าชี พ
ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป
๑.๒.๒ ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ
(ด้านทักษะวิชาชีพ)
๑.๒.๓ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนที่มีระดับความพึงพอใจ ต่อคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ ๓.๕๑ - ๕.๐๐
๑.๒.๔ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน
๑ ปี
๑.๒.๕ จานวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้
๑.๓.๑ มี โ ครงการปลู ก ฝั ง ความมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ เจตคติ แ ละ
กิจนิสัยที่ดี
๑.๓.๒ มีโครงการปลูกฝังความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย
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๑.๓.๓ มีโครงการปลูกฝัง การเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อื่น มีความรับผิด ชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
๑.๓.๔ มีโครงการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๓.๕ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนที่มีระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ผู้สาเร็จการศึกษา ๓.๕๑ - ๕.๐๐
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ยน ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้
๒.๑.๑ สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความต้องการของผู้เรียนชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน
๒.๑.๒ สถานศึกษามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้ง วัยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้
๒.๒.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
๒.๒.๒ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึก
หลังการเรียนการสอน และการนิเทศ และการประเมินผลการสอน
๒.๒.๓ สถานศึกษามีการวิจัยในชั้นเรียน/มีการแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้
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๒.๓.๑ สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ ข องสถานศึ ก ษาให้ ส ะอาด
เรียบร้อย ปลอดภัยและมีการกากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบั ติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ และอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
๒.๓.๒ สถานศึกษา มีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
๒.๓.๓ สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(๒) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(๓) มาตรฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน
(๔) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
(๕) มีการจัดระบบเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง (RMS)
(๖) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
๒.๓.๔ สถานศึ ก ษา มี ก ารพั ฒ นาแผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี มี ก ารจั ด สรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึ ก ษามี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ตามนโยบายส าคั ญ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้
๒.๔.๑ สถานศึกษามีการจัดสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม
๒.๔.๒ สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๒.๔.๓ สถานศึกษามีการดาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
๒.๔.๔ สถานศึกษามีการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้
๓.๑.๑ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศ
๓.๑.๒ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ ทวิภาคี
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๓.๑.๓ สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากร(ทุนการศึกษา/วัสดุ/อุปกรณ์/ผู้เชี่ยวชาญ/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/พระสงฆ์)
ในการบริหารจัดการศึกษา
๓.๑.๔ สถานศึกษามีการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน/หน่วยงานภายนอก
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้
๓.๒.๑ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้ บริหาร ครูบุคลากร
ทางการศึกษา
๓.๒.๒ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้เรียน
๓.๒.๓ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ
๓.๒.๔ มีการนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์
๓.๒.๕ มีการนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปเผยแพร่
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความโดดเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ของสถานศึกษาได้โดดเด่น ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๔.๑ ความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นที่
ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้
๔.๑.๑ ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ
๔.๑.๒ ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
๔.๑.๓ ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
4.1.4 ผลการแข่งขันอื่น ๆ
๔.๒ ความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร สนับสนุน
กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้
4.๒.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4.๒.๒ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึก
หลังการเรียนการสอน และการนิเทศ และการประเมินผลการสอน
4.๒.๓ สถานศึกษามีการวิจัยในชั้นเรียน/มีการแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4.2.4 สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ (3Rs8Cs)
4.4.5 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสะเต็มศึกษา (STEM)
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๔.๓ ความโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณธรรม อัต
ลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า “มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ สนองตอบจิตอาสา” ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้
๔.3.๑ มีโครงการปลูกฝังด้านการมีวินัย
๔.3.๒ มีโครงการปลูกฝังด้านความรับผิดชอบ
4.3.3 มีโครงการปลูกฝังด้านการมีจิตอาสา
4.4 ความโดดเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถานศึกษาส่ง เสริ มการจัดกิ จกรรมพั ฒนาผู้เรี ยนในด้านต่างๆ ตามปรัชญา และวิสั ยทัศ น์ของ
วิทยาลัยฯ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้
4.4.1 ส่งเสริมผลงานด้านวิชาการและวิชาชีพ
4.4.2 ส่งเสริมผลงานด้านกิจกรรมลูกเสือ และ กิจกรรม อวท.
๔.5 ความโดดเด่นด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้
๔.5.๑ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับต่างประเทศ

แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

พันธกิจที่ 1 จัดการสถานศึกษาด้านวิชาชีพตามาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย (Target) ปี %
โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ผู้รับผิดชอบ
62 63 64 65 66
2562
2563 2564 2565 2566
80 85 90 95 100 โครงการจัดทาแบบทดสอบ สอบปลายภาคเรียน
√
√
√
√
พันธกิจที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพ 1. ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่
ฝ่าย
จัดการ
ผู้เรียนและความสาเร็จ
ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
√
√
√
√ วิชาการ
โครงการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
สถานศึกษา การศึกษาอาชีวศึกษามี
อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับสถานศึกษา
ด้านวิชาชีพตา ลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
2. ผู้เรียนความรู้เกี่ยวกับ
√
√
√
√
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
มาตรฐานของ ความรู้
ข้อเท็จจริง ทฤษฏี ทักษะ
อาชีวศึกษา (V-Net)
หลักสูตรอย่าง
แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
√
√
√
√
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา
มีคุณภาพ
กับสาขาวิชาชีพที่เรียน
√
√
√
√
โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษา
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไป
√
√
√
√
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
อย่างมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษา
√
√
√
√
โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
√
√
√
√
โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนานักเรียนให้มี
มารตรฐานสู่สากล
√
√
√
√
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพ 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถ 80 85 90 95 100 โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
ฝ่าย
ผู้เรียนและความสาเร็จ
ในทักษะวิชาชีพของตนเอง
√
√
√
√ วิชาการ/
โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการ นร. นศ. ฝึก
การศึกษาอาชีวศึกษามี
2. ผู้เรียนสามารถนาความรู้และ
ฝ่าย
อาชีพกลับจากสถานประกอบการ
ลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
ทักษะวิชาชีพไปใช้ได้ในจริงอนาคต
√
√
√
√ แผนงาน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ทักษะและประยุกต์ใช้
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
และ
ผู้เรียน
ประสบการณ์จริง
ความ
√
√
√
√
โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
ร่วมมือ
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
√
√
√
√
โครงการอาชีวะบริการ
√
√
√
√
80 85 90 95 100 โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
√
√
√
√
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ 1. ได้ปลูกฝังจิตสานักและ
ฝ่าย
ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา เสริมสร้างความเป็นพลเมืองและ
นักเรียน นักศึกษาใหม่
พัฒนา
อาชีวศึกษามีคุณธรรม
พลโลกในด้านการเทิดทูน
กิจการ
จริยธรรมและคุณลักษะที่พึง พระมหากษัตริย์
นักเรียน
ประสงค์
นักศึกษา
พันธกิจ

กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วัด (KPI)

พันธกิจที่ 1 จัดการสถานศึกษาด้านวิชาชีพตามาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจ

กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วัด (KPI)
2. นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและได้แสดงความ

เป้าหมาย (Target) ปี %
62 63 64 65 66

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
2562
2563 2564 2565 2566
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
√
√
√
√

จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
3.ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจในความเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
นักศึกษา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แผนกช่าง
ยนต์
โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัดเพื่อชุมชน
โครงการสอบธรรมศึกษา

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

4. ได้พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้
จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ
ตามจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

√

√

√

√

โครงการจิตอาสาทาความดีด้วยดวงใจ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
โครงการวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนจานา
พรรษา
โครงการรองเท้าเข้าแถว
โครงการพิชิตห้องเครื่องมือด้วยกิจกรรม 5ส.
โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (ซ่อมบารุง)
โครงการวันปิยมหาราช
โครงการวันพ่อแห่งชาติ

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

ฝ่าย
พัฒนา
กิจการ
นักเรียน
ผูนั้รกับศึผิดกชอบ
ษา

พันธกิจที่ 1 จัดการสถานศึกษาด้านวิชาชีพตามาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจ

กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้าหมาย (Target) ปี %
62 63 64 65 66

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
2562
2563 2564 2565 2566
โครงการวันแม่แห่งชาติ
√
√
√
√
√
√
√
√
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด วิษณุ
เกมส์
โครงการคุณธรรมประจาสัปดาห์
√
√
√
√
โครงการพีธีไหว้ครู
√
√
√
√
โครงการพิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม
√
√
√
√
โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี (Day camp)
√
√
√
√
√
√
√
√
โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
วิโครงการเตรี
สามัญ ยมความพร้อมการประเมินลูกเสือ
√
√
√
√
วิโครงการนั
สามัญ กเรียน นักศึกษา อาสาจราจร
√
√
√
√
√
√
√
√
โครงการวิทยาลัยสีขาว ทุ่งหญ้าสีเขียว ปลอดฉี่สีม่วง
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
โครงการหน่วยพิทักษ์รักสะอาดลดขยะ ลดภาระ
วิทยาลัยเรา
โครงการน้าตกสวยด้วยมือเรา
โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
โครงการส่งเสริมการประหยัดและออมเงินด้วยการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน
โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
โครงการฝึกอบรมมารยาทและการเข้าสังคม
โครงการอบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน
"ยุวพุทธ"

กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษา
จัดการศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถ
ในทักษะวิชาชีพของตนเอง
2. ผู้เรียนทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

70 75 80 85 90 โครงการรถประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่าย
แผนงาน
และ
ความ
ร่วมมือ/
ฝ่าย

พันธกิจที่ 1 จัดการสถานศึ
กลยุทธ์ที่ 4กษาด้
สถานศึ
านวิกษา
ชาชีพตามาตรฐานของหลั
1. ผู้เรียนมีความรู
กสู้ ตความสามรถ
รอย่างมีคุณภาพ
ฝ่าย
จัดการศึกษาด้านหลักสูตร
ในทักษะวิชาชีพของตนเอง
แผนงาน
เป้าหมาย (Target) ปี %
โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ผู้รับผิดชอบ
พันธกิจ อาชีวศึกลยุ
ท
ธ์
(Strategy)
ตั
ว
ชี
้
ว
ั
ด
(KPI)
กษาตามมาตรฐาน
2. ผู้เรียนทันต่อการเปลี่ยนแปลง 62 63 64 65 66
2562
2563 2564 2565 2566 และ
อาชีวศึกษา
ของเทคโนโลยีและความต้องการ
ความ
√
√
√
√
โครงการนานักเรียน นักศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
ของตลาดแรงงาน
ร่วมมือ/
เป็นผู้ประกอบการภายใต้การศึกษาดูงานสถาน
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ฝ่าย
ประกอบการในฝันสู่อาชีพที่ยั่งยืน
ประสบการณ์จริง
วิชาการ
√
√
√
√
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตสานึกในการ
เป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
√
√
√
√
โครงการนิเทศธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาที่
ประกอบธุรกิจหารายได้ระหว่างเรียน
√
√
√
√
โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาอาชีพหา
รายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา
√
√
√
√
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษา
1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการ 80 85 90 95 100 โครงการพัฒนาบุคลากร การทาวิจัยในชั้นเรียน
ฝ่าย
จัดการเรียนการสอนตา
ศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้
แผนงาน
มาตรฐานอาชีวศึกษา
ความสามารถในทักษะวิชาชีพ
และ
ของตนเอง
ความ
ร่วมมือ/
2.ครูผู้สอนและผู้เรียนได้พัฒนา
ฝ่าย
อย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อ
วิชาการ
พร้อมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม
และความเข็มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริม
สนับสนุนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ
และงานวิจัย

3. สถานศึกษามีการวิจัยในชั้น
เรียนและมีการแก้ปัญหาผู้เรียน
รายบุคคล

โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน

√

√

√

√

1. ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม
3. ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้

70 75 80 85 90 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

√

√

√

√

ฝ่าย
แผนงาน
และ
ความ
ร่วมมือ/
ฝ่าย
วิชาการ

พันธกิจที่ 1 จัดการสถานศึกษาด้านวิชาชีพตามาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจ

กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริม
สนับสนุนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ
และงานวิจัย

ตัวชี้วัด (KPI)
สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ
หุ่นยนต์ และงานวิจัย
2. ได้พัฒนาครูในการนาวิจัยใน
ชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้พัฒนาและแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียน
3. ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้
ความสามารถในด้านความรู้
ทักษะ และการประยุกต์ใช้ในการ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ใหม่ๆ

เป้าหมาย (Target) ปี %
62 63 64 65 66

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ผู้รับผิดชอบ
2562
2563 2564 2565 2566 ฝ่าย
โครงการการผลิตหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
√
√
√
√ แผนงาน
และ
ความ
ร่วมมือ/
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้
√
√
√
√
ฝ่าย
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
√
√
√
√
วิชาการ
√
√
√
√
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศสาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
√
√
√
√

โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพติดสติ๊กเกอร์

√

√

√

√

2.ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่น
ของผู้เรียนและความเป็นเลิศใน
สาขาวิชาชีพ
3. สถานศึกษาและนักเรียน
นักศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่
ยอมรับของสถานประกอบการ
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ

โครงการประกวดและแสดงวงดนตรีโฟร์คซอง
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย RSC

√
√

√
√

√
√

√
√

โครงการตะกร้อลีกต้านภัยยาเสพติด

√

√

√

√

4. ได้พัฒนาทักษะและนักศึกษา
ความสามารถของนักเรียน
ในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ

โครงการ พี่น้องร้องเพลง เพื่อห่างไกลยาเสพติด 2/61

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

กลยุทธ์ที่ 16 ความโดดเด่นใน 1.ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม

โครงการ พี่น้องร้องเพลง เพื่อห่างไกลยาเสพติด 1/62

โครงการประกวดลอยกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ฝ่าย
วิชาการ/
ฝ่าย
พัฒนา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา

นักศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการสถานศึกษาด้านวิชาชีพตามาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจ

กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้าหมาย (Target) ปี %
62 63 64 65 66

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
2562
2563 2564 2565 2566
√
√
√
√
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (ประกวด
เรียงความวันพ่อ)
√
√
√
√
โครงการปฐมนิเทศ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
√
√
√
√
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการการดาเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ
√
√
√
√
โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
√
√
√
√
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ
√
√
√
√
โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่องการก่อสร้างถนน
√
√
√
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 62 √
โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับ
นักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอน
โครงการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ทางการ
บัญชีภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนและผู้สอน
โครงการคณิตคิดเร็ว
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
ระดับอาชีวศึกษาจั
รี การ
โครงการชมรมวิ
ชาชีงหวั
พก่ดอสระบุ
สร้างบริ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างซ่อมบารุง
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับสถานศึกษา

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที่ 1 จัดการสถานศึกษาด้านวิชาชีพตามาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจ

กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วัด (KPI)

เป้าหมาย (Target) ปี %
62 63 64 65 66

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
2562
2563 2564 2565 2566
√
√
√
√
โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วัน
คริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทักษะภาษาอังกฤษ √
√
√
√
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง
√
√
√
√
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
√
√
√
√
โครงการความรู้รอบต้นไม้
√
√
√
√
โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาโรคเอดส์
√
√
√
√

ผู้รับผิดชอบ

2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
61 62 63 64 65
2562
2563 2564 2565 2566
√
√
√
√
2. พัฒนาระบบ กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณ 1.มีจานวนผู้เรียนเข้ามาเรียนใน 70 75 80 85 90 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและ
ฝ่าย
การบริหารและ ผู้เรียนสายอาชีพ
ระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
พัฒนา
ฝึกอาชีพ
การจัดการศึกษา
2. ผู้ที่สาเร็จการศึกษาเป็นที่
กิจการ
√
√
√
√
โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึก
ยอมรับของตลาดแรงงาน
นักเรียน
อาชีพ
3. ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ
นักศึกษา
√
√
√
√
โครงการมหกรรมวิ
ช
าการ
เปิ
ด
บ้
า
นสู
่
อ
าชี
พ
Open
ในการจัดการเรียนการสอนสาย
house
อาชีพจนนาไปสู่การจ้างงานและ
√
√
√
√
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
√
√
√
√
โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดการ
ออกกลางคัน
80 85 90 95 100 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
√
√
√
√
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา 1. ครูและบุคลากรได้รับการ
ฝ่าย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆอย่างมี
วิชาการ/
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
คณาจารย์ และบุคลากร
ประสิทธิภาพ
ฝ่าย
√
√
√
√
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
ทางการศึกษา
2.ครูได้พัฒนาการเรียนการสอน
บริหาร
√
√
√
√
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทรัพยากร
√
√
√
√
โครงการนิเทศการสอน
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
√
√
√
√
โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน
ทางการเรียน ตามเป้าหมายที่
โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
√
√
√
√
วิทยาลัยกาหนด
√
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหาร
1.ได้บริหารจัดการอาคารสถานที่ 65 70 75 80 85 โครงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
ฝ่าย
จัดการด้านอาคารสถานที่
ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง และภูมิ
วิชาการ/
√
√
โครงการซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะประจา
สิ่งก่อสร้างและคุรุภัณฑ์
ทัศน์ของวิทยาลัยฯให้มี
ฝ่าย
วิทยาลัย
ประสิทธิภาพ
บริหาร
√
โครงการจัดทาโต๊ะและซ่อมแซมแบบหน้าไม้
2. วิทยาลัยมีระบบการจัดการ
ทรัพยากร
√
√
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกช่างยนต์
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดี
√
โครงการปรับปรุงห้องทางานพัสดุ
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
√
โครงการจัดซื้อจัดวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร
และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
โรงจดรถยนต์
ชุมชนทั้งหน่วยงานภายในและ
√
โครงการปรับปรุงศาลาช่างหัวใจเพชร
หน่วยงานภายนอก
3.กลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อมและได้รับการพัฒนา
จนมีลักษณะนิสัยที่ดีด้านการดูแล
พันธกิจ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. วิทยาลัยมีระบบการจัดการ
ทรัพยากร
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดี
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ชุมชนทั้งหน่วยงานภายในและ
ผู้รับผิดชอบ
พันธกิจ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
61 62 63 64 65
2562
2563 2564 2565 2566
หน่วยงานภายนอก
3.กลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกที่ดีต่อ
√
โครงการทาสีอาคารเรียนสาขางานก่อสร้าง
สิ่งแวดล้อมและได้รับการพัฒนา
√
โครงการห้องเก็บพัสดุและพื้นที่ซ่อมบารุง
จนมีลักษณะนิสัยที่ดีด้านการดูแล
√
โครงการซ่อมแซมห้องน้าสาขาการโรงแรม
รักษาสิ่งแวดล้อมตามคุณลักษณะ
√
√
√
√
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
ประกอบวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
√
โครงการทาสีพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ safety ใน
4. ครูและผู้เรียนมีความสุขใน
สาขาซ่อมบารุง
การสอน และการเรียน ส่งผลให้มี
√
โครงการติดตั้งบอร์ดนิเทศการสอนภายในห้อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
(บอร์ดหลังห้อง)
√
โครงการชั้นวางอุปกรณ์สาขาการโรงแรม
√
โครงการป้ายความรู้คู่สาขาการโรงแรม
√
√
โครงการปรับปรุงห้องน้านักเรียนวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก
√
√
โครงการจัดซื้อวัสดุทาความสะอาดผ้าสาขาการ
โรงแรม
√
โครงการจัดซื้อเตารีดสาขาการโรงแรม
√
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดอาคารวิทยบริการและ
ห้องสมุด
√
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน (เครื่องปริ๊นเตอร์)
√
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์
√
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารรทะเบียน
แสดงผลการเรียน งานทะเบียน
√
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติก
√
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ งานบริหารงานทั่วไป
√
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
√
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ปฏิบัติการแบบหัวกลม

2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
พันธกิจ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 9 การบริหาร
จัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด

1.วิทยาลัยมีสื่อที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้เรียน ครูและ
บุคลากร
2. วิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู
และบุคลากร
3. ครูและผู้เรียนมีความสุขใน
การสอน และการเรียน ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

เป้าหมาย
61 62 63 64 65

โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2562
2563 2564 2565 2566
√
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์
√
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาซ่อมบารุง
√
โครงการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ สาขาวิชาธุรกิจ
ค้าปลีก
√
โครงการตู้เก็บเอกสารการเรียน การสอน สาขาวิชา
ธุรกิจค้าปลีก
√
โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้เรียนห้อง
คอมพิวเตอร์
√
√
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
√
√
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรัญใช้ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
√
โครงการสร้างห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาค้าปลีก

โครงการห้องน้าน่าใช้
โครงการสวนพฤกศาสตร์ในโรงเรียน
65 70 75 80 85 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงภาคสนาม
ขนาด 1200 วัตต์ แบบ 4 แชนแนล
โครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียน โปรเจ็คเตอร์
และไมโคโฟนช่วยสอน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
โครงการซื้อครุภัณฑ์ครื่องคอมพิวเตอร์(สาขาคอมฯ)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจ็คเตอร์(สาขา
คอม)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงช่วยสอน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์แบบ UDH
TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว

√
√
√

√
√

√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

ฝ่าย
วิชาการ/
ฝ่าย
บริหาร
ทรัพยากร

3. ครูและผู้เรียนมีความสุขใน
การสอน และการเรียน ส่งผลให้มี
2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
พันธกิจ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 10 การบริหาร
จัดการด้านการเงินและ
งบประมาณสถานศึกษา

ตัวชี้วัด

1.การบริหารจัดการด้านการเงิน
และงบประมาณมีคุณภาพ และ
สามารถสนับสนุนและส่งเสริม
การบริหารงานภายในวิทยาลัยให้
เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี
2.การบริหารจัดการด้านการเงิน
และงบประมาณมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม
ตรวจสอบ ทาให้การเดินงาน
ถูกต้องตามระเบียบ สร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ร่วมงาน
3.สถานศึกษา สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
61 62 63 64 65

โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2562
2563 2564 2565 2566
√
√
โครงการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
√
โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตฝ่ายพัฒนากิจก
การนักเรียน นักศึกษา
√
โครงการติดตั้งเครื่องโปรเจ็คเตอร์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
√
√
√
√
โครงการจัดการระบบสารสนเทศ RMS
√
√
√
√
โครงการจัดการระบบติดตามผู้เรียน Smis
√
√
√
√
โครงการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
√
√
√
√
ฝ่าย
75 80 85 90 95 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา
บริหาร
√
√
√
√
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
ทรัพยากร
ประจาปีงบประมาณ โดยยึดหลักธรรมภิบาล
√
√
√
√
โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งาน
บริหารงานทั่วไป
√
√
√
√
โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกนักเรียนนักศึกษา

2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
พันธกิจ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหาร
จัสถานศึ
ดการ กษาตามนโยบายงบ
หน่วยงานต้นสังกัด

โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2562
2563 2564 2565 2566
√
√
√
√
1. นักเรียนนักศึกษามี
80 85 90 95 100 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
ความสามารถและความเชื
ความสามารถและความเชื่่ออมัมั่่นนใน
ใน
√
√
√
√ ฝ่ายพัฒนา
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่
√
√
√
√
การออกปฏิบัติงานให้บริการ
โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับ
กิจการ
วิชาชีพในชุมชน
กรมการขนส่งทางบก
นักเรียน
2. สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริง
นักศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่
นักเรียนนักศึกษาให้มี
ความสามารถมีประสบการณ์ มี
สมรรถนะและความพร้อม สร้าง
ช่องทางในการประกอบอาชีพ
อิสระ
3.ประชาชนได้รับความรู้เรื่อง
การบารุงรักษา การซ่อมบารุง
เบื้องต้นและการยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือเครื่องจักร ในการ
ประกอบอาชีพและอุปกรณ์การ
ดารงชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
61 62 63 64 65

พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พันธกิจ
พันธกิจที่ 3
จัดการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
61 62 63 64 65
2562
2563 2564 2565 2566
80 85 90 95 100 โครงการจัดหาหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี15ปี √
√
√
√
กลยุทธ์ที่ 12 การบริหาร 1. ผู้เรียนระดับ ปวช. ได้รับ
ฝ่าย
จัดการด้านสวัสดิผู้เรียน การศึกษาโดยได้รับค่าจัดการการ
วิชาการ/
สอนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี
ฝ่าย
√
√
√
√
โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบาย
2.ได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การ
พัฒนา
เรียนฟรี 15 ปี
เรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจการ
√
√
√
√
โครงการจั
ด
หาเครื
่
อ
งมื
อ
ประจ
าตั
ว
ผู
้
เ
รี
ย
น
ระดั
บ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐ
นักเรียน
ปวช.1
ให้การสนับสนุน
นักศึกษา
√
√
√
√
โครงการเวชภั
ณ
ฑ์
ส
ามั
ญ
ประจ
าบ้
า
น
3. ลดภาวะเศรษฐกิจและค่า
√
√
√
√
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
ครองชีพของผู้ปกครองและเป็น
√
√
√
√
โครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นักศึกษา
การขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่เด็กยากจนและเด็กด้อย
√
√
√
√
โครงการจัดทาบัตรนักเรียน นักศึกษา
โอกาส
√
√
√
√
โครงการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 13 การสร้าง 1. ได้ส่งเสริมความร่วมมือในการ
ความร่วมมือในการสร้าง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้และ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ

โครงการมุมค้นคว้าทางวิชการและบริการวิชาชีพ
สาขาวิชาค้าปลีก
โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โครงการสนันสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียน
นักศึกษาใหม่
โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
สายอาชีพ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
75 80 85 90 95 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง)
โครงการจัดนิเทศกาลงานโคนมแห่งชาติ

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

ฝ่าย
วิชาการ/

ฝ่าย
แผนงาน
และความ

พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พันธกิจ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก 2. ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน
ภาคส่วน
3. ได้พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
4.ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร ผู้เรียน สถาน
ประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ

เป้าหมาย
61 62 63 64 65

โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2562
2563 2564 2565 2566
√
√
√
√
โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ (อินโดนีซีย)
ฝ่าย
แผนงาน
√
√
√
√
โครงการศึกษาไร้พรมแดน (มอบรถเข็ญคนพิการ)
√
√
√
√ และความ
โครงการขยายโอกาสการศึกษา (Fix It Center)
ร่วมมือ
√
√
√
√
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึก
อาชีพร่วมกับสถานประกอบการและลงนามความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
นักศึกษากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง)
โครงการห้องสมุดนาความรู้สู่ชุมชน
โครงการบัญชีสัญจร Thailand 4.0
โครงการความร่วมมือกับต่างปรเทศด้าน
ทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกฏิบัติงาน
ต่างประเทศและอื่นๆ

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

พันธกิจที่ 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
พันธกิจ

กลยุทธ์

พันธกิจที่ 4
กลยุทธ์ที่ 15 ความโดด
จัดระบบการประกัน เด่นในการจัดการศึกษา
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาด้านการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด
1.ได้ส่งเสริมความโดดเด่นในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาด้านการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการ
สอน
2. ได้ส่งเสริมสนับสนุนความโดด
เด่นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
3.สถานศึกษาและครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีผลงาน
โดดเด่น เป็นที่ยอมรับของ ชุมชน
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
4. ได้สร้างผลงานวิทยฐานะ และ
ประกาศเกียรติคุณให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
61 62 63 64 65
2562
2563 2564 2565 2566
ฝ่าย
80 80 85 90 95 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
√
√
√
√
แผนงาน
โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
√
√
√
√
และความ
√
√
√
√
โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา
ร่วมมือ/
ประจาวัน (กิจกรรม Home Room)
ฝ่ายพัฒนา
√
√
√
โครงการศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียน กลุ่มปกติ √
กิจการ
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา
นักเรียน
นักศึกษา
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บทที่ 3
พันธกิจ กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา และตัวชี้วัดความสาเร็จ
เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้กาหนด
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ มีจานวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึง ประสงค์ด้าน
ความรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึง ประสงค์ด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณ
ลักษะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ และ
งานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 16 ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา มีจานวน ๗ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๘ การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ 15 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการด้านสวัสดิการผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 13 ด้านการสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน
พันธกิจที่ 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 15 การส่งเสริมความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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บทที่ 4
โครงการและกิจกรรมตามพันธกิจ กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา
การดาเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา ตามพันธกิจและกลยุทธ์ เพื่อกาหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทฤษฏี ทักษะ
แนวทางปฏิบัติต่างๆ
1.2 เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง นาความรู้ที่ไ ด้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึง ประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ
ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
2. กลยุทธ์
พั น ธกิ จ ที่ 1 จั ด การศึ ก ษาด้ า นวิ ช าชี พ ตามมาตรฐานของหลั ก สู ต รอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
มีจานวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึง
ประสงค์ด้านความรู้
2.1.1 เป้าประสงค์
2.1.1.1 ได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.1.2 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา
2.1.1.3 ผู้เรียนจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
2.1.2 แผนงาน โครงการ
2.1.2.1 โครงการจัดทาแบบทดสอบสอบปลาย
2.1.2.2 โครงการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา
2.1.2.3 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
2.1.2.4 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา
2.1.2.5 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-Net)
2.1.2.6 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
2.1.2.7 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
2.1.2.8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานสู่สากล
2.1.3 ตัวชี้วัด
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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2.1.3.1 ผู้ เ รี ย นสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.1.3.2 ผู้เรียนความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทฤษฏี ทักษะ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่เรียน
2.1.3.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึงประสงค์
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
2.2.1 เป้าประสงค์
2.2.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ
2.2.1.2 ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทักษะวิชาชีพของตนเอง
2.2.1.3 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
2.2.2 แผนงาน โครงการ
2.2.2.1 โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
2.2.2.2 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ นร. นศ. ฝึกอาชีพกลับจาก
สถานประกอบการ
2.2.2.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
2.2.2.4 โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
2.2.2.5 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
2.2.2.6 โครงการอาชีวะบริการ
2.2.3 ตัวชี้วัด
2.2.3.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถในทักษะวิชาชีพของตนเอง
2.2.3.2 ผู้เรียนสามารถนาความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ได้ในจริงอนาคต
2.2.3.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษะที่พึงประสงค์
2.3.1 เป้าประสงค์
2.3.1.1 ได้ปลูกฝังจิตสานักและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลกในด้านการ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2.3.1.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3.1.3 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
2.3.2 แผนงาน โครงการ
2.3.2.1 โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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2.3.2.2 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
2.3.2.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แผนกช่างยนต์
2.3.2.4 โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัดเพื่อชุมชน
2.3.2.5 โครงการสอบธรรมศึกษา
2.3.2.6 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.3.2.7 โครงการจิตอาสาทาความดีด้วยดวงใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10
2.3.2.8 โครงการวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนจานาพรรษา
2.3.2.9 โครงการวันปิยมหาราช
2.3.2.10 โครงการวันพ่อแห่งชาติ
2.3.2.11 โครงการวันแม่แห่งชาติ
2.3.2.12 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด วิษณุเกมส์
2.3.2.13 โครงการคุณธรรมประจาสัปดาห์
2.3.2.14 โครงการพิธีไหว้ครู
2.3.2.15 โครงการพิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม
2.3.2.16 โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี (Day camp)
2.3.2.17 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
2.3.2.18 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือวิสามัญ
2.3.2.19 โครงการนักเรียน นักศึกษา อาสาจราจร
2.3.2.20 โครงการวิทยาลัยสีขาว ทุ่งหญ้าสีเขียว ปลอดฉี่สีม่วง
2.3.2.21 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
2.3.2.22 โครงการหน่วยพิทักษ์รักสะอาดลดขยะ ลดภาระวิทยาลัยเรา
2.3.2.23 โครงการน้าตกสวยด้วยมือเรา
2.3.2.24 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
2.3.2.25 โครงการส่งเสริมการประหยัดและออมเงินด้วยการจัดทาบัญชีครัวเรือน
2.3.2.26 โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง
2.3.2.27 โครงการรองเท้าเข้าแถว
2.3.2.28 โครงการพิชิตห้องเครื่องมือด้วยกิจกรรม 5ส.
2.3.2.29 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
2.3.2.30 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2.3.2.31 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
2.3.2.32 โครงการฝึกอบรมมารยาทและการเข้าสังคม
2.3.2.33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา
2.3.2.34 โครงการอบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน "ยุวพุทธ"
2.3.3 ตัวชี้วัด
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2.3.3.1 ได้ปลูกฝังจิตสานักและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลกในด้านการ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2.3.3.2 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2.3.3.3 ได้กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในความเป็นระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
นักศึกษา
2.3.3.4 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามาตรฐานอาชีวศึกษา
2.4.1 เป้าประสงค์
2.4.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ
2.4.1.2 ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทักษะวิชาชีพของตนเอง
2.4.1.3 ผู้เรียนได้นาความรู้และทักษะวิชาชีพไปปฏิบัติได้จริงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2.4.2 แผนงาน โครงการ
2.4.2.1 โครงการรถประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
2.4.2.2 โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2.4.2.3 โครงการนานักเรีย น นัก ศึกษาพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ ประกอบการ
ภายใต้การศึกษาดูงานสถานประกอบการในฝันสู่อาชีพที่ยั่งยืน
2.4.3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตสานึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ
2.4.3.5 โครงการนิ เ ทศธุ ร กิ จของนั กเรี ย น นั ก ศึ กษาที่ ป ระกอบธุร กิ จ หารายได้
ระหว่างเรียน
2.4.3.6 โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาอาชีพหารายได้ระหว่างเรียนให้กับ
นักเรียน นักศึกษา
2.4.3 ตัวชี้วัด
2.4.3.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถในทักษะวิชาชีพของตนเอง
2.4.3.2 ผู้เรียนทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2.4.3.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
2.5 กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามาตรฐานอาชีวศึกษา
2.5.1 เป้าประสงค์
2.5.1.1 เพื่อพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2.5.1.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
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2.5.1.3 เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นทั้ ง วั ย เรี ย นและวั ย ท างาน
ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
2.5.2 แผนงาน โครงการ
2.5.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร การทาวิจัยในชั้นเรียน
2.5.2.2 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน
2.5.3 ตัวชี้วัด
2.5.3.1 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
ทักษะวิชาชีพของตนเอง
2.5.3.2 ครูผู้ สอนและผู้ เรี ย นได้พั ฒนาอย่ างเป็ น ระบบต่อ เนื่อ งเพื่อ พร้อ มทั้ ง ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรมและความเข็มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.5.3.3 สถานศึกษามีการวิจัยในชั้นเรียนและมีการแก้ปัญหาผู้เรียนรายบุคคล
2.6 กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ
และงานวิจัย
2.6.1 เป้าประสงค์
2.6.1.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ โครงงานวิ ท ยาศาสตร์
งานนิทรรศการ หุ่นยนต์และงานวิจัย
2.6.1.2 ได้พัฒนาครูในการนาวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนา
และแก้ไขปัญหาของผู้เรียน
2.6.1.3 ได้ ส่ง เสริ มผู้ เรี ย นในการใช้ค วามสามารถในด้ า นความรู้ ทัก ษะ และการ
ประยุกต์ใช้ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ
2.6.2 แผนงาน โครงการ
2.6.2.1 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
2.6.2.2 โครงการการผลิตหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
2.6.2.3 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้
2.6.2.4 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศสาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
2.6.2.5 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
2.6.3 ตัวชี้วัด
2.6.3.1 ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งาน
นิทรรศการ หุ่นยนต์ และงานวิจัย
2.6.3.2 ได้พัฒนาครูในการนาวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้พัฒนา
และแก้ไขปัญหาของผู้เรียน
2.6.3.3 ส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นในการใช้ ค วามสามารถในด้ า นความรู้ ทั ก ษะ และการ
ประยุกต์ใช้ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ
2.7 กลยุทธ์ที่ 16 ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.7.1 เป้าประสงค์
2.7.1.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
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2.7.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของผู้เรียนและความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ
2.7.1.3 สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
2.7.1.4 ได้พัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ
2.7.2 แผนงาน โครงการ
2.7.2.1 โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพติดสติ๊กเกอร์เคสโทรศัพท์ Warp Phone
2.7.2.2 โครงการประกวดและแสดงวงดนตรีโฟร์คซอง
2.7.2.3 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย RSC
2.7.2.4 โครงการตะกร้อลีกต้านภัยยาเสพติด
2.7.2.5 โครงการ พี่น้องร้องเพลง เพื่อห่างไกลยาเสพติด
2.7.2.6 โครงการประกวดลอยกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.7.2.7 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (ประกวดเรียงความวันพ่อ)
2.7.2.8 โครงการปฐมนิเทศ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
2.7.2.9 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย
2.7.2.10 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
2.7.2.11 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
2.7.2.12 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่องการก่อสร้างถนน
2.7.2.13 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
2.7.2.14 โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาและ
ครูผู้สอน
2.7.2.15 โครงการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
2.7.2.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ทางการบัญชีภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้เรียนและผู้สอน
2.7.2.17โครงการคณิตคิดเร็ว
2.7.2.18 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
2.7.2.19 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สระบุรี
2.7.2.20 โครงการแข่งขันทักษะชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
2.7.2.21 โครงการชมรมวิชาชีพก่อสร้างบริการ
2.7.2.22 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์
2.7.2.23 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างซ่อมบารุง
2.7.2.24โครงการแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะพื้ น ฐานและหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ
ระยะสั้น ระดับสถานศึกษา
2.7.2.25 โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
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2.7.2.26 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทักษะภาษาอังกฤษ
2.7.2.27 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง
2.7.2.28โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
2.7.2.29 โครงการความรู้รอบต้นไม้
2.7.2.30 โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาโรคเอดส์
2.7.3 ตัวชี้วัด
2.7.3.1 ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.7.3.2 ได้ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ความโดดเด่ น ของผู้ เ รี ย นและความเป็ น เลิ ศ ใน
สาขาวิชาชีพ
2.7.3.3 สถานศึ ก ษาและนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา มี ผ ลงานโดดเด่ น เป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
2.7.3.4 ได้พัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเปิดโอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อสายอาชีพมากขึ้นและเพิ่มปริมาณผู้เรียน
ด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น
1.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองและผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนสาย
อาชีพมากขึ้น
1.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายในการจั ดการศึกษาร่วมกันให้เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน ผู้ปกครอง และชุมชน
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา มีจานวน ๗ กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
2.1.1 เป้าประสงค์
2.1.1.1 มีจ านวนผู้ เรี ย นเข้ า มาเรี ยนในระดั บ อาชี ว ศึก ษาเพิ่ ม ขึ้น และเปิ ด โอกาส
ทางเลือกในการศึกษาต่อสายอาชีพมากขึ้น
2.1.1.2 มีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกันให้เป็นที่ยอมรับ
ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
2.1.1.3 ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ
2.1.2 แผนงาน โครงการ
2.1.2.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ
2.1.2.2 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ
2.1.2.3 โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่อาชีพ Open house
2.1.2.4 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
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2.1.2.5 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดการออกกลางคัน
2.1.3 ตัวชี้วัด
2.1.3.1 มีจานวนผู้เรียนเข้ามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
2.1.3.2 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
2.1.3.3 ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพจน
นาไปสู่การจ้างงานและประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
2.2 กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2.2.1 เป้าประสงค์
2.2.1.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.1.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่วิทยาลัยกาหนด
2.2.1.3 ครูและบุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถต่อการปฏิบัติหน้าที่
2.2.2 แผนงาน โครงการ
2.2.2.1 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
2.2.2.2 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
2.2.2.3 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
2.2.2.4 โครงการนิเทศการสอน
2.2.2.5 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน
2.2.3 ตัวชี้วัด
2.2.3.1 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.3.2 ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมายที่วิทยาลัยกาหนด
2.2.3.3 ครูและบุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 กลยุทธ์ที่ ๘ การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
2.3.1 เป้าประสงค์
2.3.1.1 ได้บริหารจัดการอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพ
2.3.1.2 วิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอน
ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.1.3 อาคารเรียนและสิ่ง แวดล้อมทั่วไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อม
ใช้ ง านกิ จ กรรมต่ า งๆที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน ทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.3.1.4 ครู ผู้เรียน และบุคลากรสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในวิทยาลัยใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.3.2 แผนงาน โครงการ
2.3.2.1 โครงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
2.3.2.2 โครงการซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะประจาวิทยาลัย
2.3.2.3 โครงการจัดทาโต๊ะและซ่อมแซมแบบหน้าไม้
2.3.2.4 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกช่างยนต์
2.3.2.5 โครงการปรับปรุงห้องทางานพัสดุ
2.3.2.6 โครงการจัดซื้อจัดวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโรงจอดรถยนต์
2.3.2.7 โครงการปรับปรุงศาลาช่างหัวใจเพชร
2.3.2.8 โครงการทาสีอาคารเรียนสาขางานก่อสร้าง
2.3.2.9 โครงการห้องเก็บพัสดุและพื้นที่ซ่อมบารุง
2.3.2.10 โครงการซ่อมแซมห้องน้าสาขาการโรงแรม
2.3.2.11 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
2.3.2.12 โครงการทาสีพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ safety ในสาขาซ่อมบารุง
2.3.2.13 โครงการติดตั้งบอร์ดนิเทศการสอนภายในห้อง (บอร์ดหลังห้อง)
2.3.2.14 โครงการชั้นวางอุปกรณ์สาขาการโรงแรม
2.3.2.15 โครงการป้ายความรู้คู่สาขาการโรงแรม
2.3.2.16 โครงการปรับปรุงห้องน้านักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
2.3.2.17 โครงการจัดซื้อวัสดุทาความสะอาดผ้าสาขาการโรงแรม
2.3.2.18 โครงการจัดซื้อเตารีดสาขาการโรงแรม
2.3.2.19 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดอาคารวิทยบริการและห้องสมุด
2.3.2.20 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน (เครื่องปริ๊นเตอร์)
2.3.2.21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์
2.3.2.22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารทะเบียนแสดงผลการเรียน
งานทะเบียน
2.3.2.23 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติก
2.3.2.24 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ งานบริหารงานทั่วไป
2.3.2.25 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
2.3.2.26 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ปฏิบัติการแบบหัวกลม
2.3.2.27 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์
2.3.2.28 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาซ่อมบารุง
2.3.2.29 โครงการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
2.3.2.30 โครงการตู้เก็บเอกสารการเรียน การสอน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
2.3.2.31 โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้เรียนห้องคอมพิวเตอร์
2.3.2.32 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
2.3.2.33 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.3.2.34 โครงการสร้างห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาค้าปลีก
2.3.2.35 โครงการห้องน้าน่าใช้
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2.3.2.36 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
2.3.3 ตัวชี้วัด
2.3.3.1 ได้บริหารจัดการอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพ
2.3.3.2 วิทยาลัยมีระบบการจัดการอาคารสถานที่และสิ่ง แวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
2.3.3.3 กลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการพัฒนาจนมีลักษณะ
นิสัยที่ดีด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามคุณลักษณะประกอบวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
2.3.3.4 ครู และผู้เรียนมีความสุขในการสอน และการเรี ยน ส่ง ผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2.4 กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4.1 เป้าประสงค์
2.4.1.1 ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทันสมัย
2.4.1.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
2.4.1.3 ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย
2.4.2 แผนงาน โครงการ
2.4.2.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอน
2.4.2.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงภาคสนาม ขนาด 1200 วัตต์
แบบ 4 แชนแนล
2.4.2.3 โครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียน โปรเจ็คเตอร์และไมโคโฟนช่วยสอน
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
2.4.2.4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
2.4.2.5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจ็คเตอร์
2.4.2.6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงช่วยสอน
2.4.2.7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์แบบ UDH TV ขนาด ไม่น้อย
กว่า 55 นิ้ว
2.4.2.8 โครงการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์หอ้ งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.4.2.9 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตฝ่ายพัฒนากิจกการนักเรียน นักศึกษา
2.4.2.10 โครงการติดตั้งเครื่องโปรเจ็คเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.4.2.11 โครงการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2.4.3 ตัวชี้วัด
2.4.3.1 วิทยาลัยมีสื่อที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้เรียน ครูและบุคลากร
2.4.3.2 วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูและบุคลากร
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2.4.3.3 ครูแ ละผู้เรี ยนมีค วามสุข ในการสอน และการเรี ยน ส่ง ผลให้ มีผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2.5 กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณสถานศึกษา
2.5.1 เป้าประสงค์
2.5.1.1 งานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่ทุกฝ่าย/แผนกวิชาและงานต่างๆ
2.5.1.2 การปฏิบัติง านของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
2.5.2.3 มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้
มีความถูกต้อง โปร่งใสและกากับติดตามให้ทุกส่วนดาเนินการตามแผน
2.5.2 แผนงาน โครงการ
2.5.2.1 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา
2.5.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.5.2.3 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานทั่วไป
2.5.2.4 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก
2.5.3 ตัวชี้วัด
2.5.3.1 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีคุณภาพ และสามารถ
สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในวิทยาลัยให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี
2.5.3.2 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีระบบการควบคุม ตรวจสอบ ทาให้การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงาน
2.5.3.3 สถานศึ ก ษา สามารถบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรที่ ไ ด้อ ย่ า งเพี ย งพอและมี
ประสิทธิภาพ
2.6 กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด
2.6.1 เป้าประสงค์
2.6.1.1 ผู้เรียนมีทักษะ ประสบการณ์และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ
และปฏิบัติงานได้จริงในอนาคต
2.6.1.2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้การดูแล รักษาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและได้รับความรู้ทางด้านวิชาการต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
2.6.1.3 สถานศึก ษามีแ หล่ ง ฝึก ปฏิ บัติ ง านจริ ง ในการพัฒนาทั กษะแก่ผู้เ รีย น ให้ มี
ความสามารถและมีประสบการณ์
2.6.2 แผนงาน โครงการ
2.6.2.1 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
2.6.2.2 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่
2.6.2.3 โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก
2.6.3 ตัวชี้วัด
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

59
2.6.3 .1 นักเรียนนักศึกษามีความสามารถและความเชื่อมั่นในการออกปฏิบัติงาน
ให้บริการวิชาชีพในชุมชน
2.6.3 .2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนนักศึกษาให้มี
ความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
2.6.3 .3 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบารุงรักษา การซ่อมบารุงเบื้องต้นและการ
ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดารงชีวิตประจาวัน
2.7 กลยุทธ์ที่ 15 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
2.7 .1 เป้าประสงค์
2.7.1 .1 ส่งเสริมความโดดเด่นในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้าน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
2.7.1 .2 ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.7.1.3 สถานศึ กษาและครู และบุคลากรทางการศึก ษา มีผ ลงานโดดเด่นเป็น ที่
ยอมรับของ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
2.7.1 .4 สร้างผลงานวิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณให้กับครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
2.7.2 แผนงาน โครงการ
2.7.2.1 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.7.2.2 โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
2.7.2.3 โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา ประจาวัน (กิจกรรม Home
Room)
2.7.2.4 โครงการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาของผู้ เ รี ย น กลุ่ ม ปกติ กลุ่ ม เสี่ ย ง และ
กลุ่มมีปัญหา
2.7.3 ตัวชี้วัด
2.7.3 .1 ได้ส่งเสริมความโดดเด่นในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
2.7.3 .2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.7.3 .3 สถานศึ กษาและครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษา มีผ ลงานโดดเด่ น เป็น ที่
ยอมรับของ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
2.7.3 .4 ได้สร้า งผลงานวิท ยฐานะ และประกาศเกียรติ คุณให้ กับครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อ พัฒนา ทั กษะ ด้า นวิช าการและวิช าชีพ ของนักเรียนนักศึ กษา ได้ นาความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
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1.2 เพื่อให้คาแนะนาถ่ายทอดความรู้ ให้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและสามารถ
ซ่อมบารุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพได้และลดรายจ่ายโดยการยึดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
1.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้เกิดการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีพ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.2 กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการด้านสวัสดิการผู้เรียน
2.2.1 เป้าประสงค์
2.2.1.1 ผู้เรียนระดับ ปวช. ได้รับการศึกษาโดยได้รับค่าจัดการการสอนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี
2.2.1.2 ผู้เรียนได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
2.2.1.3 ลดภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพของผู้ปกครองและเป็นการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส
2.2.2 แผนงาน โครงการ
2.2.2.1 โครงการจัดหาหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
2.2.2.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
2.2.2.3 โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
2.2.2.4 โครงการจัดหาเครื่องมือประจาตัวผู้เรียน ระดับ ปวช.1
2.2.2.5 โครงการเวชภัณฑ์สามัญประจาบ้าน
2.2.2.6 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
2.2.2.7 โครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นักศึกษา
2.2.2.8 โครงการจัดทาบัตรนักเรียน นักศึกษา ปี
2.2.2.9 โครงการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา
2.2.2.10 โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2.2.2.11 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.2.2.12 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาใหม่
2.2.2.13 โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ
2.2.2.14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
2.2.2.15 โครงการมุมค้นคว้าทางวิชาการและบริการวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจค้า
ปลีก
2.2.3 ตัวชี้วัด
2.2.3.1 ผู้เรียนระดับ ปวช. ได้รับการศึกษาโดยได้รับค่าจัดการการสอนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี
2.2.3.2 ผู้ เ รี ย นได้รั บ หนั ง สื อ เรี ย น อุ ปกรณ์ ก ารเรี ย น เครื่อ งแบบนั ก เรี ย น และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
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2.2.3.3 ลดภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพของผู้ปกครองและเป็นการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส
2.3 กลยุทธ์ที่ 13 ด้านการสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่ง เสริมการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2.3.1 เป้าประสงค์
2.3.1.1 ได้ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ
2.3.1.2 ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2.3.1.3 ได้พัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2.3.1.4 ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ผู้เรียน สถานประกอบการ ชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ
2.3.2 แผนงาน โครงการ
2.3.2.1 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
2.3.2.2 โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง)
2.3.2.3 โครงการจัดนิเทศกาลงานโคนมแห่งชาติ
2.3.2.4 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
(อินโดนีเซีย)
2.3.2.5 โครงการศึกษาไร้พรมแดน (มอบรถเข็ญคนพิการ)
2.3.2.6 โครงการขยายโอกาสการศึกษา (Fix It Center)
2.3.2.7 โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นแผนการฝึ ก อาชี พ ร่ ว มกั บ
สถานประกอบการและลงนามความฯ
2.3.2.8 โ ค ร ง ก า ร ส ร้ าง ค ว า มสั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ าง นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า กั บ
สถานประกอบการ (พี่สอนน้อง)
2.3.2.9 โครงการห้องสมุดนาความรู้สู่ชุมชน
2.3.2.10 โครงการบัญชีสัญจร Thailand 4.0
2.3.2.11 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านทุนการศึกษาแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศฯ
2.3.3 ตัวชี้วัด
2.3.3.1 ได้ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ
2.3.3.2 ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2.3.3.3 ได้พัฒนาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2.3.3.4 ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ผู้เรียน สถานประกอบการ ชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ
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พันธกิจที่ 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้วิทยาลัยมีแผนการปฏิบัติการประจาปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความ
ถูกต้อง โปร่งใสและกากับติดตามให้ทุกส่วนดาเนินการตามแผน
1.3 เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษา สามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรที่ ไ ด้ อ ย่ า งเพี ย งพอและมี
ประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน มีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 15 การส่งเสริมความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 เป้าประสงค์
2.1.1.1 วิท ยาลั ย ฯ มี ระบบการประกั น คุ ณ ภาพตรงตามนโยบายของหน่ ว ยงาน
ต้นสังกัด
2.1.2 แผนงาน โครงการ
2.1.2.1 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.1.3 ตัวชี้วัด
2.1.3.1 มีระบบการประกันคุณภาพตรงตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
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บทที่ 5
การบริหารแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ
การบริห ารจัด การวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค มวกเหล็ ก ตามแผนพั ฒนาสถานศึ กษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2562– 2566) ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะ
ทาให้แผนพัฒนาสถานศึกษาเกิดผลเป็นรูปธรรม ชัดเจน และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและทิศทางการ
พัฒนา ด้วยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนี้
๕.๑ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด ให้มีทุก
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนศิษย์เก่าของวิทยาลัย ผู้แทนพระภิกษุ
สงฆ์ ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ และกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา และข้อเสนอ แนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
3. ให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
4. กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
5. เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการ
6. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
8. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อสาธารณชน
9. แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นในแต่ละกรณี
 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1. กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
3. กาหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยาย และเพิ่มประเภทวิชา สาขาที่เปิดสอนใน
สถานศึกษา
4. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อานวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5. กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา
6. ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
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 บทบาทและหน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษามีหน้าที่ และความรับผิดชอบบังคับบัญชา
บุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมกากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไปงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ
1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอานาจมีหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
.4 ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
.5 จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
.6 บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
.7 วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการการอุทธรณ์ และร้องทุกข์
.8 จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
.9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
.01 ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ
วิชาชีพแก่ชุมชน
.00 จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
.02 จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
.01 เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทานิติกรรมสัญญาในราชการของ
สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามที่ได้รับมอบอานาจ
.04 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
 บทบาทและหน้าที่ของรองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อานวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน
ตามที่ ไ ด้รั บมอบหมายจากผู้ อ านวยการวิท ยาลั ยในการช่ ว ยบริห ารกิ จการของสถานศึ ก ษา การวางแผน
การปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
การบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อานวยการวิทยาลัย โดยช่วย
ปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้คือ
1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
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4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบ และตาม
อัธยาศัย
5. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
.6 การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
.7 วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน วินัย การักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
. 8 จั ด ท ามาตรฐานและภาระงานของข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษาในสถานศึ ก ษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
.9 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาและให้บริการ
วิชาชีพแก่ชุมชน
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายบพิตร วงศ์เจริญ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
นายราชิน โพธิโต
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายราชิน โพธิโต
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ

นายนิติพงศ์ ไกรยวงศ์
ฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ ป้อมสุวรรณ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒557 ได้
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้ คือ
1. นายบพิตร
วงศ์เจริญ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๒. นายบพิตร
วงศ์เจริญ
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
๓. นายราชิน
โพธิโต
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4. นายราชิน
โพธิโต
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
๕. นายอนุสรณ์
หาญอาษา
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
 บทบาทและหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. ปฏิ บัติ งานเกี่ย วกั บการจั ดการเรี ยนการสอน และส่ง เสริม การเรีย นรู้ ข องผู้เ รีย นด้ วยวิธี การที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ทาการสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร
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5. ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
6. พัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
7. จัดสื่อการสอนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
9. รายงานผลการเรียนและความประพฤติของผู้เรียนให้ตัวผู้ปกครองและผู้เรียนทราบด้วยความ
ชัดเจน และเที่ยงตรง
10. ให้บริการแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชนในด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านอื่นๆ ด้วยความเต็มใจ
และเต็มความสามารถ
11. ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 บทบาทและหน้าที่ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายให้ปฏิบัติ
 บทบาทและหน้าที่ของนักการภารโรง และยาม
o นักการภารโรง
1. ดูแลรักษา ปฏิบัติงานจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทาความสะอาดในอาคารสานักงานอาคาร
เรียน และอาคารอื่น ๆ
2. ดูแลรักษา ปฏิบัติงานทาความสะอาดและอื่น ๆ พื้นที่บริเวณสถานศึกษา สวนต้นไม้ลาน
เอนกประสงค์ ห้องน้า ห้องส้วม รั้ว ท่อน้า ทางระบายน้า เก็บกวาดขยะในบริเวณสถานศึกษา
3. ยกสิ่งของ ขนของหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของและครุภัณฑ์
4. ปลูก ดูแลรักษา ตกแต่ง ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
o ยาม
1. เฝ้าสถานที่ ดูแลรักษาทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในสถานศึกษา
3. จัดการเกี่ยวกับการจราจร และการจราจรภายในสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครอง
การปฏิรูปการศึกษาที่มีขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ให้มีการเปิด
โอกาสให้ทุกส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือ
บุคคลที่อยู่ในความดูแล ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาค
บังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว ผู้ปกครองจึงต้องให้ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนให้ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
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1. กาหนดแผนการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับครูและนักเรียน
2. มีส่วนร่วมในการกาหนดสาระของหลักสูตรและกาหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกาษ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
4. จัดบรรยากาศภายในบ้านให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อบรม เลี้ยงดู เอาใจใส่ให้ความรัก
ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ แลพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียน
5. สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจาเป็น
6. ร่วมมือกับครูและผู้เกี่ยวข้อง ประสานงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน
7. ปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแหห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี
นาไปสู่การพัฒนาให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
8. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนร และประเมินการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
 บทบาทและหน้าที่ของของชุมชน
1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจ
2. ร่วมพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนรู้ และ
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจาเป็น
4. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาเป็น
สถานศึกษาของชุมชนอย่างแท้จริง
 บทบาทและหน้าที่ของสถานประกอบการ
สถานประกอบการ มีบทบาทหน้าที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับการจัดการอาชีวศึกษา เนื่องจากภารกิจหลัก
ของการอาชีวศึกษา คือ การผลิตนักเรียน นักศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสถาน
ประกอบการ รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระเชิงธุรกิจ และอุตสาหกรรม
1. เป็นสถานประกอบการที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิชาชีพนั้น ๆ
2. มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
บุคลากร
3. มีผู้ประสานงาน สามารถจะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
4. มีงานต่าง ๆ ที่สามารถให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกอาชีพอย่างกว้างขวางตามหลักสูตร
5. มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันต่อยุคสมัย และมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทันสมัย
อยู่เสมอ
6. สภาพแวดล้อมของสถานประกอบการและสภาพทั่ว ๆ ไป ในการฝึกอาชีพ มีความสะดวกและ
ปลอดภัย
7. การทางานในสถานประกอบการสามารถหมุนเวียนหน้าที่กันได้ไม่ประจาอยู่ตรงงานใดงานหนึ่ง
8. การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่นสามารถให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
สะดวก
9. มีการดาเนินงานที่คานึงถึงมาตรฐาน คุณภาพและปริมาณควบคู่กันไปโดยตลอด
10. มีนโยบาย แผนงาน ที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความก้าวหน้าในงานอาชีพ
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 บทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบ และข้อกาหนด
ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมายเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์
ที่สมบูร ณ์ ทั้ งร่ างกาย จิ ตใจ สติปั ญญา ความรู้แ ละคุณ ธรรม มีจ ริย ธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิ ต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5.2 การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน
เพื่อให้การดาเนินการตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีระบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ทุกฝ่ายได้คิดร่วมวางแผนไว้วิทยาลัยฯ จึงกาหนดรูปแบบ
กระบวนการกากับ ตรวจสอบ และรายงาน ดังนี้
5.2.1 การกากับติดตาม
1. จัดระบบการกากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ/
วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบการกากับติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ก่อนการดาเนินการ/ระหว่าง
การดาเนินการ/สิ้นสุดการดาเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความสาเร็จของแผนงานเป็น
ระยะ ๆ จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการดาเนินการ
3. จัดทาแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทางานแต่ละขั้นตอน
4. การกากับติดตาม เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
5.2.2 การตรวจสอบ
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ บันทึกผลเพื่อปรับปรุง
พัฒนา
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรค และหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุน
5.3 การรายงานผล
1. รายงานผลการปฏิบัติงาน/ดาเนินงาน โครงการ กิจกรรม ทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานตาม
แผนที่กาหนดไว้ ตามแบบการรายงานผลการดาเนินการ
2. เมื่อสิ้นสุดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในปีงบประมาณ แต่งตั้งคณะทางานสรุปผลการปฏิบัติงาน
เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และกาหนดทิศทางจัดการศึกษา
3 เมื่อสิ้นปีการศึกษา วิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการดาเนินงานจัดการศึกษาต่อ หน่วยงานบังคับ
บัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น
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