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ค ำน ำ 
 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖  
ฉบับนี้  เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและก าหนดทิศทางการบริหารงานการจัดการศึกษา โดยมีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ พร้อม
งบประมาณ การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๖   ฉบับนี้จะบรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จท่ีก าหนดไว้  ต้องได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการก ากับ ระดมสรรพก าลัง ร่วมกัน
ผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของ
ชุมชนในภาพรวมท้ังระบบ ให้สามารถจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ใหม ่ให้องค์กรสามารถเผชิญกับปัญหา อุปสรรค 
เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ท้ังจุดมุ่งหมาย กิจกรรมและปัจจัยส่ิงแวดล้อม รวมถึงสร้างนิสัย
ให้องค์กรได้มีความตระหนักถึงกลยุทธ์ตลอดเวลา อันจะเป็นผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ รวมท้ัง
ยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อการพัฒนาสถานศึกษา 

        
          งานวางแผนและงบประมาณ  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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บทที่ 1  
สภาพทั่วไปของสถานศกึษา  

 

1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน  ประวัติ  ที่ต้ัง ขนาด 
      ข้อมูลพื้นฐาน 

  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  เป็นสถานศึกษาท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่เลขท่ี  66  หมู่ ท่ี 9  ถนน มิตรภาพ  – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย  ต าบล
มิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์  18180  โทรศัพท์ 0-3634-4673  
โทรสาร 0-3634-4088 
จัดต้ังตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เดิมใช้ช่ือว่า  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  แห่งท่ี 2  
ประกาศต้ังเมื่อวันท่ี 18  มิถุนายน  2540  เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อวันท่ี  9  กันยายน 2540  
บนเนื้อท่ีประมาณ  64  ไร่  ก าหนดแล้วเสร็จ  วันท่ี  8  พฤษภาคม  2541  และเปิดท าการเรียน
การสอนเมื่อวันท่ี 18  พฤษภาคม 2542 

 พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารอ านวยการ 3 ช้ัน 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4   
ช้ัน   1 หลังและอาคารฝึกงาน 4 ช้ัน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อ วันท่ี 18 ธันวาคม 2542 วิทยาลัยเปิด
ท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 พ.ศ. 2543 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีค าส่ังเปล่ียนช่ือวิทยาลัยเทคนิค
สระบุรี  แห่งท่ี 2 เป็นวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ปัจจุบันต้ังอยู่เลขท่ี  66  หมู่  9  ถนนมิตรภาพ – 
น้ าตกเจ็ดสาว 

 ขนาดและที่ต้ัง 
  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ปัจจุบันมีเนื้อท่ีรวม 64 ไร่  ต้ังอยู่เลขท่ี 66 หมู่ท่ี 9 ถนน 
มิตรภาพ  – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย  ต าบลมิตรภาพ  อ าเภอมวกเหล็ก  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 
      สภาพท่ัวไปของอ าเภอมวกเหล็ก 

 ในอดีต มวกเหล็กเป็นส่วนหนึ่งของแก่งคอย กระทรวงมหาดไทยเห็นควรในการแบ่งเขต การ
ปกครองของแก่งคอย ออกมาเป็นอ าเภอมวกเหล็ก โดยรวมพื้นท่ีท่ีต าบลมวกเหล็ก ต าบลค าพราน 
และต าบลแสลงพัน  ท่ีมาของช่ือมวกเหล็กมีอยู่สองความคิด ความคิดแรกมวกเหล็กเป็นช่ือของเถาไม้
ชนิดหนึ่งท่ี ขึ้นอยู่ท่ัวไปริมล าธารแห่งนี้ จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า มวกเหล็ก ความคิดหนึ่งเล่าว่าเคยพบ
หมวกเหล็กของนักรบโบราณท่ีล าธารแห่งมวกเหล็กนี้  จึงเรียกว่า บ้านหมวกเหล็ก ต่อมาคนท่ีนี่เรียก
เป็น มวกเหล็ก 

 

สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ท่ีต้ังและเขตติดต่ออ าเภอมวกเหล็ก เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรี ต้ังอยู่บริเวณท่ีราบลุ่ม

ภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งท่ี ๑๔৹    เหนือ และประมาณเส้นแวงท่ี ๑๐๐  ตะวันออก  อยู่ทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัด ระยะทางประมาณ ๑๗ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร มาทางทิศ
เหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขท่ี   ๒๑  (ถนนสายเอเซีย)  ประมาณ  ๑๑๖  กิโลเมตร มี
เขตติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 

ทิศเหนือ         ติดต่อกับอ าเภอพัฒนานิคม อ าเภอท่าหลวง อ าเภอชัยบาดาล  
                               และอ าเภอล าสนธิ (จังหวัดลพบุรี) 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอสีค้ิวและอ าเภอปากช่อง (จังหวัดนครราชสีมา) 
ทิศใต้              ติดต่อกับอ าเภอเมืองนครนายก (จังหวัดนครนายก) 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอ าเภอแก่งคอยและอ าเภอวังม่วง 
 
ขนาด  
อ าเภอมวกเหล็ก มีเนื้อท่ีประมาณ 681.4 ตารางกิโลเมตร 
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ลักษณะภูมิประเทศ   
สภาพท่ัวไปของอ าเภอมวกเหล็ก เป็นที่ราบสูงเชิงเขา มีภูเขาสลับซับซ้อน ลักษณะพื้นท่ีท่ัวไป

มีลักษณะสูงต่ า มีภูเขาสลับซับซ้อน สภาพอากาศแห้งแล้งในฤดูแล้ง มีล าห้วยต่างๆ ไหลผ่านตาม
หมู่บ้านหลายสาย ได้แก่ ล าห้วยมวกเหล็ก ล าห้วยทองหลาง ล าห้วยคลองไทร ล าห้วยสายชนวน ล า
ห้วยคลองม่วง ล าห้วยล าพญากลาง  ล าห้วยสวนมะเด่ือและน้ าซับท่ีอยู่ท่ัวไป มีพื้นท่ีโดยประมาณ 
684 ตารางกิโลเมตรสูงกว่าระดับน้ าทะเล 240 เมตร  

  

ลักษณะภูมิอากาศ   
อ าเภอมวกเหล็ก มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ( Tropical Aavanna 

Climate, Aw) ระบบจ าแนกประเภทภูมิอากาศของ Koppen ซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝน
น้อยแห้งแล้งในฤดูหนาว    และอุณหภูมิค่อนข้างสูงในฤดูร้อนและค่อนข้างจะหนาวเย็นในฤดูหนาว 
และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม       ถึงเดือนตุลาคม อ าเภอมวกเหล็กมี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน 
ฤดูฝน และฤดูหนาว สภาพอากาศส่วนใหญ่แห้งแล้งและร้อนจัดในฤดูร้อน   

 

การคมนาคม  การสื่อสาร  และสาธารณูปโภค 
 การคมนาคม  อ าเภอมวกเหล็ก  การคมนาคมระหว่างอ าเภอกับจังหวัดสระบุรีใช้ทางรถยนต์
และทางรถไฟ ทางรถยนต์ใช้ถนนมิตรภาพ ระยะทาง 38 กิโลเมตร ระยะทางจากอ าเภอถึง
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร การคมนาคมระหว่างอ าเภอกับต าบล หมู่บ้านใช้ทางหลวง
ชนบทและทางหลวงท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนลาดยางและมีความสะดวกในการสัญจรไป
มาเป็นส่วนมาก   

สาธารณูปโภค อ าเภอมวกเหล็ก มีขนาดพื้นท่ีจ านวนมาก สภาพภูมิอากาศเหมาะแก่
การเกษตร  เช่น  การปลูกพืชผัก  มันส าปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด ฯลฯ  เล้ียงสัตว์จ าพวก  วัวนม  วัว
เนื้อ แพะ เป็นต้น  
 

          การปกครองส่วนภูมิภาค  อ าเภอมวกเหล็กแบ่งการปกครองออกเป็น 6 ต าบล 80 หมู่บ้าน 
คือ 

1.  มวกเหล็ก(Muak Lek)  13 หมู่บ้าน  
2.  มิตรภาพ(Mittraphap)  10 หมู่บ้าน  
3.  หนองย่างเสือ(Nong Yang Suea) 14 หมู่บ้าน  
4.  ล าสมพุง(Lam Somphung)  10 หมู่บ้าน  
5.  ล าพญากลาง (Lam Phaya Klang) 18 หมู่บ้าน                               
6.  ซับสนุ่น(Sap Sanun)   15 หมู่บ้าน 

 

การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอมวกเหล็กแบ่งการปกครองออกเป็น  7  แห่ง  คือ 
๑. เทศบาลต าบลมวกเหล็ก ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลมวกเหล็กและบางส่วนของ    

ต าบลมิตรภาพ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลมวกเหล็ก (เฉพาะนอกเขต              

เทศบาล ต าบลมวกเหล็ก) 

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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3. องค์การบริหารส่วนต าบลมิตรภาพ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลมิตรภาพ  (เฉพาะนอกเขต             
เทศบาล ต าบลมวกเหล็ก) 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างเสือ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลหนองย่างเสือท้ังต าบล 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลล าสมพุง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลล าสมพุงท้ังต าบล 

        6. องค์การบริหารส่วนต าบลล าพญากลาง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลล าพญากลางท้ังต าบล                  
        7. องค์การบริหารส่วนต าบลซับสนุ่น ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลซับสนุ่นท้ังต าบล 
 

2.  สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
     2.1 ข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
           จ านวนนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 ตาราง  แสดงจ านวนนักศึกษาแต่ละระดับช้ัน แยกตามจ านวนประเภทวิชา (หลักสูตรปกติ) 

 
 
 

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา 

สาขางาน 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

รวม
ทั้งสิ้น ปี 1 ปี 2 ปี 3 

ตก
รุ่น 

รวม ปี 1 ปี 2 ตกรุ่น รวม 

1. อุตสหกรรม ยานยนต์ 85 60 49 5 199 - - - 199 ๑๙๙ 
เทคนิคยานยนต์ - - - - 0 15 13 ๓ 31 ๓๑ 
ซ่อมตัวถังและสี
รถยนต์ 

- - - - 0 ๘ ๕ - 13 ๑๓ 

ซ่อมบ ารุง ๔๐ ๕๖ 26 2 124 - - - 124 ๑๒๔ 
เครื่องมือกล - - - - 0 24 13 ๑ 38 ๓๘ 
ไฟฟ้าก าลัง 61 58 43 3 165 - -   165 ๑๖๕ 
ไฟฟ้าก าลัง - - - - 0 30 16 4 50 ๕๐ 
อิเล็กทรอนิกส์ 14 9 18 3 44 - - - 44 ๔๔ 
ระบบภาพและ
ระบบเสียง 

- -   - - 0 6 - - 6 ๖ 

ก่อสร้าง 17 12 15 - 44 - - - 44 ๔๔ 
โยธา - - - - 0 4 2 - 6 ๖ 

2. พณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44 35 32 6 117 - - - 117 ๑๑๗ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - 0 34 14 2 50 ๕๐ 
การบัญชี 16 28 17 - 61 - - - 61 ๖๑ 
การบัญชี - - - - 0 13 20 - 33 ๓๓ 
ธุรกิจค้าปลีก 22 9 13 1 45 - - - 45 ๔๕ 

3. อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

การโรงแรม 10 4 7 - 21 - - - 21 ๒๑ 

รวมทั้งสิ้น  ๑,๐๔๗ 
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2.2  อัตราก าลังครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

อัตราก าลังของ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก    มีบุคลากรทั้งสิ้น  70        คน 
ก. ข้าราชการ      16 คน  

1. ผู้บริหาร      4 คน   
2. ข้าราชการครู     12 คน    
3. ข้าราชการพลเรือน         - คน  

   
ข. ลูกจ้างประจ า       - คน    

1. ท าหน้าท่ีสอน       - คน  
 2. ท่ัวไป/สนับสนุน     - คน  
  
ค. พนักงานราชการ     15 คน  

1. ท าหน้าท่ีสอน     15 คน  
 2. ท่ัวไป/สนับสนุน     - คน  
  
ง. ลูกจ้างชั่วคราว     39 คน  
 1. ท าหน้าท่ีสอน     13 คน  
 2. ท่ัวไป/สนับสนุน    26 คน  
   
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ    -  คน                   
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น    -  คน  
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง     -  คน  
 1. ข้าราชการ      -  คน  
 2. ลูกจ้างประจ า      -  คน 

 
ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

 

ที่ ระดับวุฒิการศึกษา ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/
สนับสนุน 

รวม 

1 ต่ ากว่า วุฒิ ม.6 - 6 6 
2 วุฒิ ปวช. หรือ วุฒิ ม.6 - - - 
3 วุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญาตรี - 10 10 
4 วุฒิ ปริญญาตรี 34 10 44 
5 วุฒิ ปริญญาโท 10 - 10 
6 วุฒิ ปริญญาเอก - - - 

รวมทั้งสิ้น 44 26 70 
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ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง  
 

ที่ แหล่งเงินที่จ้าง ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/
สนับสนุน 

รวม 

1 งบกรมบัญชีกลาง 16 - 16 
2 งบบุคลากร 15 - 15 
3 งบด าเนินงาน - - - 
4 งบอุดหนุนทั่วไป 11 25 36 
5 งบรายได้สถานศึกษา - - - 
6 งบอื่นๆ 2 1 3 

รวมทั้งสิ้น 44 26 70 
 

  
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวน ข้าราชการ  รวม 16     คน     (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 
 

ชื่อ - สกุล 

วุฒิ
การศึกษา 

(ป.เอก/โท/
ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา 
สนับสนุนธุรการ

ทั่วไป 

1. นายบพิตร             วงศ์เจริญ ป.โท ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  

2. นายราชิน              โพธิโต ป.โท 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

3. นายนิติพงศ์           ไกยวงศ์ ป.โท 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก ฝ่ายวิชาการ 

 

4. ว่าที่ ร.ต.ขัขวาลย์     ป้อมสุวรรณ ป.โท 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา 

 

5. นายอนุสรณ์           หาญอาษา ป.ตรี ซ่อมบ ารุง/เทคนิคพ้ืนฐาน  
6. นายบุญรอบ           ทองสวัสด์ิ ป.ตรี หมวดทักษะชีวิต  
7. นายสหรัฐ       ถูกจิตร ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์/ระบบภาพและเสียง  
8. นายศักด์ิชาย          ชูเรณู ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
8. นางสาวมลิวัลย์       ไวยกรรณ์ ป.โท หมวดทักษะชีวิต  
10. นายศักดา      ข าเขียว ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
11. นางณัฏฌา       ไพสิเบญจพล ป.โท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
12. นายจักรพงค์         ถ่ินไกล ป.โท โยธา  
13. นายภัทรพงษ์        โลบุญ ป.ตรี ยานยนต์/เทคนิคยานยนต์  
14. นายไมตรี           ไชยชมภู ป.ตรี หมวดทักษะชีวิต  
15. นายณรงค์ชัย        กรศิริวิภา ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
16. นายนิธินัทธ์          น าพา ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน  
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ตารางที่ 2  แสดงจ านวน ลูกจ้างประจ า     รวม      -      คน     (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 
 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุนธุรการทั่วไป 
    
    

 
ตารางที่ 3  แสดงจ านวน พนักงานราชการ รวม  15  คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 
 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/

ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา 
สนับสนุน

ธุรการทั่วไป 
1. นางสาวมาลี              กอจันกลาง ป.ตรี การบัญชี  
2. นายจ ารูญ                 ก้านล าใย ป.ตรี ก่อสร้าง/โยธา  
3. นายนปคณ                ฉิมช้าง ป.โท อิเล็กทรอนิกส์  
4. นายเมษวัฒน์             โสภารัตน์วีรกุล ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
5. นายไชยยา                กุลสุวรรณ ป.ตรี ยานยนต์/เทคนิคยานยนต์  
6. นางสาวศิริโฉม            วิชัย ป.ตรี การโรงแรม  
7. นายวุฒิพงศ์           เปลีอยศรี ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์/ระบบภาพแลพเสียง  
8. นายเริงชัย                 ก้านล าใย ป.ตรี ซ่อมบ ารุง/เครื่องมือกล  
9. นางสาวลีลาวดี           พรหมบิน ป.ตรี การบัญชี  
10. นายปานเทพ           ข าละเอียด ป.ตรี ยานยนต์  
11. นางสาววรางคณา      พรมบรรดิษฐ์ ป.โท การบัญชี  
12. นายสุนทร               สีบูจันดี ป.ตรี ซ่อมบ ารุง  
13. นางศิริณภา             กุลสุวรรณ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
14. นางสาวณัฐฐินันท์      เก้าสกุล ป.ตรี ธุรกิจค้าปลีก  
15. นายวสันต์              สมวงษ์สา ป.ตรี ยานยนต์  

 
ตารางที่ 4  แสดงจ านวน ลูกจ้างช่ัวคราว     รวม    39     คน      (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 
 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบตัหิน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุนธุรการทั่วไป 
1. นางขวัญชนก             แสนอภัย ป.ตรี ธุรกิจค้าปลีก  
2. นางสาวศุภมาส           บุญศรีวงษ์ ป.ตรี การบัญชี  
3. นางสาวเนตรนภิส        สุขปลั่ง ป.ตรี หมวดทักษะชีวิต  
4. นางสาววรรณิภา         ประสมทอง ป.ตรี เทคนิคพื้นฐาน  
5. นายพีรพงษ์               ศรีโมรา ป.ตรี เทคนิคพื้นฐาน  
6. นางสาวอุไรภรณ์         เกษรทอง ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
7. นางสาวจินดารัตน์       มีแสง ป.ตรี หมวดทักษะชีวิต  
8. นางสาวจิรนันท์          พันโท ป.ตรี โยธา  
9. นายทรงรัชฏ์              บุญประทุม ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
10. นางสาวดวงเดือน      เริมรักรัมย์ ป.ตรี หมวดทักษะชีวิต  
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11. นายเกรียงศักด์ิ         กรองน้ า ป.ตรี ยานยนต์  
12. นายนรา                 ภานุมาต ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง  
13. นายภาณุภัฏ            สาธุวงศ์ ป.ตรี ซ่อมบ ารุง/เครื่องมือกล  
14. นางสาวสุกัญญา        ปั้นทิม ปวส.  งานหลักสูตรฯ/งานวัดผลและประเมินผล 
15. นางสาวปัทมา           กล้าหาญ ป.ตรี  งานบัญช ี
16. นางสาวจตุพร           มัควาล ปวส.  งานวิจัยฯ/งานประกันคุณภาพ 
17. นางสาววัฒธิชา         ขอพลกลาง ป.ตรี  งานอาคารสถานที ่
18. นางสาวพรพรรณ       ชินวงศ ์ ปวส.  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
19. นางสาวสุนีรัตน์         จีนจะโปะ ป.ตรี  งานพัสดุ 
20. นางสาวอัมพร           บุญโคบ ป.ตรี  งานทะเบียน 
21. นางสาวปาริชาติ        แก้วพิลา ปวส.  งานบริหารทั่วไป/งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
22. นางสาวณฐัภัคพัสชม  จันทาบุตรสกุล ป.ตรี  งานปกครอง/งานครูที่ปรึกษา 
23. นางสาวภาวิณี          ชินวงศ ์ ปวส.  งานแนะแนว/งานโครงการพิเศษ/งานสวัสดิการ 
24. นางเสาวภาคย์          โพธิงาม ป.ตรี  งานพัสดุ 
25. นางสาวอุมาภรณ์       สุขสวัสด์ิ ปวส.  งานบุคลากร/งานสื่อการเรียนการสอน 
26. นางสาวนิลรัตน์         ต๊ะโต ป.ตรี  งานวางแผนฯ/งานส่งเสริมผลิตผลฯ 
27. นางสาวอภิชา           อินทรศร ปวส.  งานวัดผลฯ/งานวิทยบริการและห้องสมุด 
28. นางฐิติพร                วงศ์เจริญ ป.ตรี  งานบริหารทั่วไป 
29. นางสาวสุชาดา         ปลอดกระโทก ป.ตรี  งานการเงิน 
30. นางสาวช่อแพร         เบญจมาตย์ ป.ตรี  งานทวิภาคี/งานความร่วมมือ/งานประชาสัมพันธ์ 
31. นายหลอด               สุริวงค ์ มศ.3  พนักงานขับรถ 
32. นายจักรพงษ์            วิวาห์ ปวส.  พนักงานขับรถ 
33. นายวิเชียร               สุขศรี ม.3  นักการภารโรง 
34. นายอวยไชย             จันทาบุตร ป.4  นักการภารโรง 
35. นางสาววาสนา          กระทัน      ปวส.  แม่บ้าน 
36. นางลาวัลย์              แสนอภัย ม.6  แม่บ้าน 
37. นางชวน                 ดอกเข็มกลาง ป.4  แม่บ้าน 
38. นายอภิเดช              นาเฟีย ป.4  นักการภารโรง 
39. นายสมัย                 ธงศรี ป.4  ยามรักษาการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


9 

 

         แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิการบริหารวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

ฝ่ายบริหาร 
ทรัพยากร 

ฝ่ายแผนงาน 
และความร่วมมือ 

ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน
นักศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

- งานวางแผนและ
งบประมาณ 

- งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

- งานความร่วมมือ 
- งานวิจัย พัฒนา 

นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

- งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา 

- งานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบ
ธุรกิจ 

 
 
 

-  งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 

-  งานครูที่ปรึกษา 
-  งานปกครอง 
-  งานแนะแนวอาชีพและ

การจัดหางาน 
-  งานสวัสดิการนักเรียน

นักศึกษา 
-  งานโครงการพิเศษและ

บริการชุมชน 
 
 

 

 

-งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน 

-งานวัดผลและ
ประเมินผล 

-งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

-งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี

- งานสื่อการเรียน
การสอน 

 
  
 
 
 
 

-แผนกวิชาบัญชี 
-การโรงแรม 
-แผนกวิชาซ่อม

บ ารุง 
-แผนกวิชา 
  ช่างยนต์ 
-แผนกวิชาไฟฟ้า

ก าลัง 
-แผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ 
-แผนกวิชา

เทคนิคพ้ืนฐาน 
-แผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ์ 
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2.3 ข้อมูลอาคาร  สถานที่  
ตาราง แสดงข้อมูลอาคาร/ห้องปฏิบัติการ แยกออกเป็นขั้น เลขท่ีห้องและพื้นท่ีใช้สอย 

 

ที่ อาคาร/หอ้งปฏิบัติการ ชั้นที่ เลขที่หอ้ง พื้นที่การใช้งาน 
1 อาคารอ านวยการ 1  ห้องผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ห้องพยาบาล 
ห้องงานทะเบียน และวัดผล 
ห้องงานประชาสัมพันธ์ 
ห้องงานบริหารงานทั่วไปและงานบุคลากร 
ห้องงานการเงินและงานการบัญช ี
ห้องประชุมทานตะวัน 

  2  ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯและบริหาร
ทรัพยากร 
ห้องงานวางแผนและงบประมาณ 
ห้องงานประกันคุณภาพและงานวิจัยฯ 
ห้องงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ 
ห้องงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ห้องงานทวิภาคีและงานความร่วมมือ 

3  ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

2 อาคารเรียนคณะวิชาบริหารธุรกิจ 1 212 - 215 ห้องเรียน 
2 222 - 226 ห้องเรียน 
3 233 - 237 ห้องเรียน 
4 243 - 246 ห้องเรียน 

ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ 
3 อาคารช่างยนต์ 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
1  สนามฝึกปฏิบัติสาขางานยานยนต์ 
2  ห้องทดลองเครื่องกล 

ห้องไฟฟ้ารถยนต์ 
ห้องทฤษฎี 3 
ห้องทฤษฎี 3 

3  EP.1 - EP.6 
4  LEP.1 - LEP.6 

4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ห้องเรียนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
5 อาคารช่างเทคนิคพ้ืนฐาน   1  ห้องเรียน 

ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
6 อาคารช่างก่อสร้าง 1  ห้องเรียน 
7 อาคารฝึกงานซ่อมบ ารงุ 1  ห้องเรียน 
8 อาคารวิทยบริการและห้องสมุด 1  ห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนการสอน 

2  ห้องสมุด 

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

 
 
 

คูหาลูกเสือ 

อาคารเรียนคา้ปลีก อาคารเรียนการโรงแรม อาคารโดม 

แฟ
ลต

 

หอ้งส านกังาน อวท. 
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2.4 ข้อมูลตลาดแรงงาน   
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 
ของปีการศึกษา 2560 เข้าสู่ตลาดแรงงาน พ.ศ. 2561 

 
ตาราง  แสดงจ านวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้น แยกตามจ านวนประเภทวิชา 

 

สาขาวิชา 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ผู ้
ศึกษาต่อ 

จ านวน 
ผู้มีงาน

ท า 

จ านวน 
ผู้

ว่างงาน 

ตรง 
ตามวุฒ ิ

ไม่ตรง 
ตามวุฒ ิ

ติดต่อ
ไม่ได้ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ยานยนต์ 36 23 20 3 - 23   
ไฟฟ้าก าลัง 26 20 16 4 - 20   
อิเล็กทรอนิกส์ 14 12 9 3 - 12   
ซ่อมบ ารุง 36 31 26 5 - 31   
ก่อสร้าง 6 6 2 2 2 4   
การบัญชี 18 17 11 6 - 17   
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37 28 26 2 2 24 4  
ธุรกิจค้าปลีก 5 1 1 - - 1   
การโรงแรม 4 4 2 2 - 4   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เทคนิคยานยนต์ 13 13 - 11 2 10 1  
เทคนิคซ่อมตัวถังและสี
รถยนต์ 

7 6 1 5 - 3 2  

ไฟฟ้าก าลัง 25 22 - 11 - 9 2  
เครื่องมือกล 12 10 1 9 - 4 5  
ระบบภาพและระบบเสียง 
(เปิดปี 61) 

- - - - -    

โยธา 8 4 - 3 - 3 - 1 
การบัญชี 17 15 1 14 - 14 - 1 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 27 2 25 - - - - 

รวม 292 239 118 105 6 179 14 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


13 

 

         แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

 
 
 
 

2.5 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 
 

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

ตาราง  แสดงจ านวนจ านวนงบการเงิน แยกตามปรระเภทของของงบประมาณ 

ประเภทรายการ 
เงินงบประมาณ เงินเหลือจ่าย

คงเหลือ 
คิดเป็นร้อยละของ

งบด าเนินการ ได้รับจัดสรร จ่ายจริง 
1. งบบุคลากร     
   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เงินเดือน) 3,630,220 3,630,220 - 100% 
   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกันสังคม) 167,800 167,800 - 100% 
2. งบด าเนินงาน     
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 991,626 991,625.05 0.95 100% 
   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1,846,300 1,846,299.97 0.03 100% 
   - ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 184,600 184,600 - 100% 
3. งบอุดหนุนทั่วไป     
3.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
   

   - ค่าจัดการเรียนการสอน 4,932,300 4,932,300 - 100% 
   - ค่าเคร่ืองแบบ 753,300 689,400 63,900 91.52% 
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน 375,360 298,770 76,590 79.60% 
   - ค่าหนังสือเรียน 1,606,500 1,606,199.15 300.85 99.98% 
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 775,200 775,200 - 100% 
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียนสายอาชีพ 224,480 224,480 - 100% 
3.2 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 

302,000 302,000 - 100% 

3.3 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000 30,000 - 100% 
4. งบลงทุน     
4.1 ครุภัณฑ ์     
   - ชุดห้องพักโรงแรมระดับ 3 ดาว 442,800 442,800 - 100% 
   - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่  1 630,000 627,000 3,000 99.52% 
   - กล้องส ารวจแบบประมวลผลรวม Total station 400,000 400,000 - 100% 
4.2 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     
   - อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น 12,092,800 11,999,973.84 92,826.16 99.23% 
5. งบอื่นๆ     
5.1 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200 379,200 - 100% 
5.2 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน 117,600 117,600 - 100% 
5.3 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ( Fix It Center) 

540,000 539,999.91 0.09 100% 

5.4 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียน 

60,000 59,897 103 99.83% 

5.5 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 30,000 30,000 - 100% 
5.6 โครงการขยาย และยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา
ทวิภาคี 

29,800 29,786.40 13.60 99.95% 

5.7 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

30,000 30,000 - 100% 
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5.8 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็น
ศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

100,000 100,000 - 100% 

รวม 30,671,886 30,435,151   
 

 
รวมยอดงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร     30,671,886.00  บาท 
หัก เบิกจ่าย         30,435,151.32  บาท 
คงเหลือทั้งสิ้น                 236,734.68  บาท 
 

 2.7  ข้อมูลครุภัณฑ์  งบประมาณการก่อสร้างจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตาราง  แสดงงบประมาณการก่อสร้าง แยกตามปีงบประมาณ 

 

ที่ รายการ พื้นที่ใช้สอย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 งบประมาณการก่อสร้างปี  2541 

อาคารเรียนและอาคารประกอบ 4 รายการ 
1. อาคารอ านวยการ 
2. อาคารเรียน  จ านวน 2 หลัง 
3. อาคารโรงฝึกงาน 
4. อาคารโรงอาหารหอประชุม 

 
 

ขนาด 9 x 31.50 ม. 
ขนาด 10.50 x 70 ม. 

ขนาด 9 x 64 ม. 
ขนาด 16 x 31.50 ม. 

 
 

1,173,406 
4,025,414 

1,624,276.00 
1,874,663.00 

 

2 งบประมาณผูกพันปี  2541 
1. บ้านพักครู 
2. บ้านพักผอ. 
3. บ้านพักครู  จ านวน  1 หลัง 

 
ขนาด 90.42 ม. 
ขนาด 47.25 ม. 

 
542,675 

   272,842 
   811,000 

 

3 งบประมาณการก่อสร้างปี  2541 
1. อาคารโรงอาหารหอประชุม จ านวน 1 หลัง 
2. สร้างห้องน้ าห้องส้วม 
3. สร้างห้องน้ าห้องส้วม 

 
 

ขนาด 3 ม. 
ขนาด 2 x 3 ม. 

 
1,627,246 
   150,504 
   150,504 

 

4 งบประมาณการก่อสร้างปี  2542 
1. อาคารเรียนฝึกงาน 
2. อาคารส านักงาน 
3. อาคารเรียน 

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

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

 

5 งบประมาณการก่อสร้างปี  2545 
เสาธงสูง 

 
ขนาด 18 ม. 

 
91,064.24 

 

6 งบประมาณการก่อสร้างปี  2546 
1. ถนน 
2. สนามบาสเกตบอล 

  
1,560,000 

241,810.78 

 

7 งบประมาณการก่อสร้างปี  2548 
สนามฟุตบอล 

  
1,000,000 

 

8 งบประมาณการก่อสร้างปี  2550 
ร้ัว คสล.ประกอบเหล็กดัด 

 
ขนาด 350 ม. 

 
689,500 

 

9 งบประมาณผูกพันปี  2551 
บ้านพักครู  จ านวน  1 หลัง 

  
811,000 

 

10 งบประมาณกอ่สร้าง ป ี2556 
อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ 

 
ขนาด 1,088 ตร.ม. 

 
8,790,000 

 

11 งบประมาณกอ่สร้าง ป ี2558 
อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู ่

 
ขนาด 720 ตร.ม. 

 
5,990,000 

 

12 งบประมาณกอ่สร้าง ป ี2559    
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“ เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 
สู่ประชาคมอาเซียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

  

 ฝีมือเยี่ยม       เปี่ยมคุณธรรม  
      วิชาการเลิศล ้า        น้าสังคม  

 

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

 

อาคารบ้านพักครู ขนาด 432 ตร.ม. 945,600 
13 งบประมาณกอ่สร้าง ป ี2560 

อาคารแฟรต 14 หน่วย 4 ชั้น 
 

ขนาด 14 หน่วย 4 ชั้น 
 

12,092,800 
 

 
 
3. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ ์เอกลักษณ์ 
    วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย  คือ การจัดการศึกษา  เพื่อมุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้
ท้ังภาครัฐและเอกชน มีความเช่ือมั่นในตนเองในวิชาชีพสามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้  และมีพื้น
ฐานความรู้เพียงพอส าหรับการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป 
     
     ปรัชญาของสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
     วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

 
 
 
 
 
 
 

      พันธกิจ ( Mission ) 
 
 
 
 

  
 
 
      อัตลักษณ์ของผู้เรียน   

“ ฝีมือเยี่ยม ” นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับการฝึกฝนทักษะวิชาชีพตลอด
ระยะเวลาการเรียนตามหลักสูตรท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) จากคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท าให้นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษามีความรู้เกิดทักษะวิชาชีพ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในด้านต่างๆ ผลงานส่ิงประดิษฐ์ การแข่งขัน
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16 

 

         แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

  

“ ฝีมือเยี่ยม ” 
 

  

“ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ” 
 

ทักษะวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งเป็นส่ิงท่ีวิทยาลัยมุ่งเน้น พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดสมรรถนะทางวิชาชีพ     
เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ สมดังปรัชญาของวิทยาลัยท่ีว่า “  ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  วิชาการ    
เลิศล้ า  น าสังคม ”  

 
 

 
 
 
 
 

          เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
“ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ” วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มุ่งเน้นผลผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้ได้

สมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐาน  เพื่อน าวิทยาลัยฯ ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ   กับทุก
ภาคส่วน ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน  ดังผลงานท่ีผ่านมา เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง     เพื่อ
ชุมชน โครงการฝึกอาชีพ  โครงการสอนอาชีพระยะส้ัน ฯลฯ  ซึ่งเป็นท่ียอมรับของชุมชน  ตลอดระยะเวลาต้ังแต่
เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยฯ 

 
 
 

 
 

 นโยบายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 1. ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ สามารถน าเทคโนโลยี         
ท่ีทันสมัยประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต 

  2. พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการโดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยน า   
        ประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่าง                   

สูงสุด 
  3. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  
        จัดการวัดผล ประเมินผลจากสภาพจริง 

  4. พัฒนาการระบบบริหาร จัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     5. จัดระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
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4. หลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ 
    วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  เปิดท าการสอนในหลักสูตร 

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    สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
  1.2.3    สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.2.4    สาขางานก่อสร้าง 
  1.2.5    สาขางานช่างซ่อมบ ารุง 
 ๑.๓ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

1.๓.๑   สาขางานการโรงแรม 
 

      2.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (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  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  (ภาคเทียบโอน
ประสบการณ์) 
  2.3.1     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  2.3.2     สาขางานการบัญชี 
 2.4  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  (ภาคเทียบโอน
ประสบการณ์) 
  2.4.1     สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
  2.4.2     สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
  2.4.3     สาขางานโยธา 
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 3.  หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   
     3.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน   
  -  พิมพ์ดีดไทย 
  -  คอมพิวเตอร์กับงานส านักงาน 
  -  ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 
  -  ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

-  ช่างติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร 
-  อื่นๆ  (เช่น  สอนท าตุ๊กตาจากวัสดุเหลือใช้  สอนท าอาหาร การท ากระเป๋าหนัง 
ฯลฯ) 

4.  หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม 
 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 
๕. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
   5.1 การวิเคราะห์ SWOT ของวิทยาลัยฯ 
         ในท่ีประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจเดิม ซึ่งมีการปรับปรุงไป
แล้ว 1 ครั้ง ท่ีประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

จุดเด่น (Strength) 
1. นักเรียนนักศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชนด้านทักษะวิชาชีพ 
2. นักเรียน นักศึกษาม ีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  

อันดีงามในวิชาชีพ 
3. นักเรียน นักศึกษา แต่ละสาขาวิชาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ได้รับเข้าท างานในสถานประกอบการ/อาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี อยู่ในระดับดี 
4. ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยู่ในระดับดี 
5. สถานศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาดแรงงาน 
6. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 
7. สถานศึกษาจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส าหรับการเรียนการสอนตรงกับรายวิชา 
8. สถานท่ีต้ังวิทยาลัยคมนาคมสะดวก บรรยากาศดี มีความเป็นธรรมชาติ  
9. พื้นท่ีฝึกปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวก และการจัดคุณภาพของระบบความ 

ปลอดภัยของสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับดี 
10. สถานศึกษาต้ังอยู่ในเขตอุตสาหกรรมท าให้ผู้จบการศึกษามีงานท าตรงสาขาท่ีเรียน 
11. จ านวนสถานประกอบการและผู้เช่ียวชาญมีส่วนร่วม ช่วยพัฒนาสถานศึกษา ในระดับดี 
12. ครู มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และมีใบประกอบวิชาชีพครู 
13. ครูให้ค าปรึกษากับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการ 
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สอนของครู ทราบถึงปัญหาและแก้ไขได้ทันที 
14. มีการจัดโครงการเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง 

แก่ผู้เรียน 
15. มีการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดให้กับนักศึกษา ทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้อง 

ปรามการใช้สารเสพติดของนักศึกษาในวิทยาลัย 
16. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันปัญหาสารเสพติด การทะเลาะวิวาท ด้วยกิจกรรมกีฬา และ 

นันทนาการต่างๆ 
17. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี  
18. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆท้ังภายใน และ 

ภายนอกวิทยาลัย 
19. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีด าเนินการ มีมากพอเนื่องมาจากได้ก าหนดแผนการปฏิบัติไว้อย่าง 

ชัดเจน และผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริการชุมชน 
20. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย โครงงาน  ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ 
21. สถานศึกษาจัดการศึกษาร่วมกันสถานศึกษาในต่างประเทศ 
22. มีการเผยแพร่ผลงานส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน โครงการและน าไปใช้ประโยชน์จริงท้ังในชุมชนและ 

สถานศึกษา 
23. การบริหารงานของผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม ความโป่รงใส และ 

ตรวจสอบได้ 
24. บุคลากรยึดหลักปฏิบัติตนในจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
25. การจัดการความรู้และระบบสารสนเทศของสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
26. มีการตรวจสอบการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ  โดยต้นสังกัด ก าหนดนโยบายและ 

ควบคุมมาตรฐานและมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

จุดที่ควรพัฒนา (Weakness) 
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุง เพิ่มเติมอุปกรณ์ท่ีทันสมัย และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ให ้

เพียงพอต่อผู้เรียน  
     2. หามาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา  
     3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ(V-net) ให้สูงขึ้น 
     4. ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรม/โครงการ ให้มีความต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

รวมไปถึงการจัดการศึกษาร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
     5. จัดและส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ฝึกงานฝึกประสบการณ์ ตรงกับ 

สาขาวิชาเรียน 
     6. ส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการสร้างงานวิจัยในช้ันเรียน  ส่ิงประดิษฐ์  และเพิ่มช่องทางในการ  

เผยแพร่ผลงานครู และนักเรียนนักศึกษาให้มากขึ้น 
     7. พัฒนาระบบการติดตามการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 
     8. ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และน าไปสู่ห้องเรียนเฉพาะทางทุกสาขาวิชา 
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     9. ส่งเสริม แนะน านักเรียนนักศึกษา และบุคลากร ด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

 

โอกาส  (Opportunity) 
1. มีเครือข่ายชุมชน องค์กรภายนอก ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบริหารและสนับสนุนงบประมาณ 
2. มีการประชาสัมพันธ์ โดยใช้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชาในพื้นท่ีอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
3. ส่วนราชการท้ังภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นและสถานประกอบการมีจ านวนมาก จึงเป็นโอกาส 

ท่ีดี ในการรณรงค์รับสมัครนักศึกษา และประสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
4. มีการออกให้บริการชุมชน และหน่วยงานต่างๆในพื้นท่ี ท าให้เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยท้ัง 

ด้านทักษะวิชาชีพและวิชาการ 
5. มีส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น ส่ือท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์,ซีดี,วีซีดี,อินเตอร์เน็ต และ 

คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
6. มีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ICT  ให้องค์ความรู้หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรใน 

สถานศึกษา 
7. ผู้ปกครองและประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วม และเห็นความส าคัญของกิจกรรมท่ีวิทยาลัยฯ  จัดขึ้น 
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และบุคคลผู้มีความประสงค์จะบริจาคสินทรัพย์ 

ส่วนตัว ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา  ผู้ท่ีมี
ความต้องการและขาดโอกาสทางการศึกษา 

9. รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเอื้อประโยชน์ และตรงกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น เช่น  
การสอนหลักสูตรระยะส้ัน,อบรมวิชาชีพ,การเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ,การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ในโรงเรียนมัธยม เป็นต้น 

10. มีโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix  
it  Center ) ,โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน,โครงการท่ีออกหน่วยบริการชุมชนร่วมกับ อ าเภอ จังหวัด 
เป็นต้น 

11. มีการส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการสร้างงานวิจัยในช้ันเรียน  ส่ิงประดิษฐ์  เป็นการเผยแพร่ 
ผลงานครู และนักเรียนนักศึกษา 
 

อุปสรรค (Threat) 
1. ประชาชนบางส่วนไม่เห็นความส าคัญของการศึกษาในสายอาชีพ 
2. สถานศึกษาอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากท าให้การประสานงานกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ         

และภาคเอกชนล่าช้า 
3. วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็ก จึงขาดความเช่ือถือ จากโรงเรียนมัธยม และ 

โรงเรียนขยายโอกาส 
4. ราคาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตามท้องตลาดคอนข้างสูง จึงจัดซื้อหาได้จ านวนน้อย 
5. ได้รับจัดสรรเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ จึงไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
6. ห้องเรียนและเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา จึงท าให้การเรียน 

การสอน ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7. จ านวนผู้เรียนน้อยท าให้ได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ไม่เพียงพอกับรายวิชาสอน 
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๘. สภาพส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลให้พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาบางส่วนเบ่ียงเบนไปจาก 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

9. ครูบางสาขาวิชาขาดแคลน ท าให้ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
 

 5.2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสระบุรี 
      ความเป็นมา 

         จังหวัดสระบุรี ต้ังอยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ กรุงเทพมหานคร 
ละติจูดท่ี 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ กับลองติจูดท่ี 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 
ฟิลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทาง
ประมาณ 108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตามทาง รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแม่น้ าเจ้าพระยาแยกเข้า แม่น้ าป่าสักประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อท่ี
จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ท้ังหมด 3,576,486 ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 
ของพื้นท่ีประเทศ 

  สระบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย นับเป็นเสมือนด่านผ่านระหว่างภาคกลางกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และพรั่งพร้อมด้วย
แหล่งท่องเท่ียวมากมาย สระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคัญในด้าน
โบราณสถานทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณี ซึ่งยังคงคุณค่าไว้ได้อย่างครบถ้วน และแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์อยู่เป็นจ านวนมาก อีกท้ังเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีน่าท่องเท่ียวและศึกษาหาความรู้ ลักษณะภูมิ
ประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีลักษณะดังนี้ ตอนเหนือ ตะวันออก และตอนกลางของจังหวัดเป็นป่ามีเนิน
เขาสลับท่ีราบสูง ซึ่งเหมาะในการปลูกพืชไร่ ตอนใต้และตะวันตกส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบเหมาะในการท านา แม่น้ า
ท่ีส าคัญมีเพียงสายเดียว คือ แม่น้ าป่าสัก ซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสระบุรี โดยอาศัยน้ าใช้ใน
การเกษตร และประโยชน์อย่างอื่น แม่น้ าป่าสักไหลผ่านอ าเภอมวกเหล็ก อ าเภอแก่งคอย อ าเภอเมืองสระบุรี 
อ าเภอเสาไห้ ไปบรรจบกับแม่น้ าเจ้าพระยาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นความยาวประมาณ 105 กิโลเมตร 
นอกจากนั้นสระบุรียังมีคลองท่ีส าคัญๆ หลายสาย เช่น คลองรพีพัฒน์ คลองเริงราง คลองวิหารแดง และคลอง
เพรียว เป็นต้น และยังเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมล าดับต้นๆของประเทศไทย โดยเป็นท่ีต้ังของ
โรงงานอุตสาหกรรมมากมายท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่ีมีศักยภาพท่ีเพียบพร้อมในทุกๆ
ด้าน ท้ังทาง ธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียว ศิลปะ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม ของประเทศไทย 
 

 ลักษณะทางกายภาพ 
      อาณาเขตจังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

        ทิศเหนือ      ติดต่อกับอ าเภอเมืองลพบุรีอ าเภอชัยบาดาล และ อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
        ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอ าเภอปากช่อง อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอบ้านนา 

        จังหวัดนครนายก 
        ทิศใต้       ติดต่อกับอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอ าเภอวังน้อย อ าเภออุทัย  

        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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        ทิศตะวันตก       ติดต่อกับอ าเภอภาชี อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ าเภอ           
                                     เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 
   รูปภาพแสดงที่ต้ังและอาณาเขต 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   
 
 
   สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 
        ค าขวัญประจ าจังหวัด : 
            พระพุทธบาทสูงค่า เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรน าล้ าแหล่งเท่ียว หนึ่งเดียว

กะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือล่ันเมืองชุมทาง 
        ค าขวัญประจ าจังหวัด (เดิม) : 
   พระพุทธบาทลือนาม แหล่งน้ าอุดม นมเนื้อมากมาย หลากหลายโรงงาน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี                  

มีมะม่วงรสเลิศ งามบรรเจิดธรรมชาติ 
        ต้นไม้ประจ าจังหวัด :  
   ต้นตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda) 
        ดอกไม้ประจ าจังหวัด :  
   ดอกสุพรรณิการ์ (Cochlospermum regium) 
        สัตว์น้ าประจ าจังหวัด :  
   ปูน้ าตกสระบุรีหรือปูหิน (Larnaudia larnaudii) 
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   ประวัติศาสตร์ 
   สระบุรีเป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่งแต่โบราณ สันนิษฐานว่าต้ังขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2092 ในรัชสมัย
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ การต้ังเมืองนี้สันนิษฐานว่า พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งเขตพื้นท่ีบางส่วนของเมือง
ลพบุรี เมืองนครนายก และเมืองนครราชสีมา มารวมกันต้ังขึ้นเป็นเมืองสระบุรี ท้ังนี้เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์ระดม
พลเมืองในยามศึกสงคราม เพราะฉะนั้นต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา จึงมักพบเรื่องราวของจังหวัดสระบุรี
เกี่ยวกับการศึกสงครามอยู่เสมอ 
 

               ชื่อจังหวัด : 
          ส าหรับท่ีมาของค าว่า “สระบุรี” สันนิษฐานว่า เพราะเหตุท่ีท าเล ท่ีต้ังครั้งแรกมีบึงอยู่ใกล้ คือ    

“บึงหนองโง้ง” เมื่อต้ังเมืองขึ้นจึงได้น าเอาค าว่า “สระ” มารวมเข้ากันกับค าว่า “บุร”ี เป็นช่ือเมือง “สระบุรี” 
 

       ภูมิศาสตร์ : 
 สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี นับว่าเป็นท าเลแห่งการเพาะปลูก ได้รับความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ า
สายหลัก คือแม่น้ าป่าสัก และสภาพโดยท่ัวไปเป็นที่ราบลุ่ม 
 

       ภูมิอากาศ : 
 สภาพโดยท่ัวไปมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือน
สิงหาคมถึงเดือนกันยายนมีอุณหภูมิเฉล่ีย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝนเฉล่ียปีละประมาณ 1147.6 
มิลลิเมตร มีฤดูต่างๆ 3 ฤดูคือ 
   1. ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง 
   2. ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มช้ืนในเดือนกันยายน 
   3. ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน 
 

           หน่วยการปกครอง : 
         การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อ าเภอ 111 ต าบล 973 หมู่บ้าน 
       1. อ าเภอเมืองสระบุรี 2. อ าเภอแก่งคอย 
            3. อ าเภอหนองแค 4. อ าเภอวิหารแดง 
            5. อ าเภอหนองแซง 6. อ าเภอบ้านหมอ 
   7. อ าเภอดอนพุด 8. อ าเภอหนองโดน  
   9. อ าเภอพระพุทธบาท 10. อ าเภอเสาไห้ 
   11. อ าเภอมวกเหล็ก 12. อ าเภอวังม่วง 
   13. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
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        การปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
 มีจ านวนท้ังส้ิน 109 แห่ง แบ่งออกเป็น เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 34 แห่ง และ องค์การ
บริหารส่วนต าบล 70 แห่ง 
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561 – 2564 
 

       วิสัยทัศน์ :  
   เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข 
        พันธกิจ : 
   1. น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
   2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรม
ในสังคม 
   3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับ
ความเป็นธรรมท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
   4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมีคุณภาพ 
   5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือท่ีมี
กฎหมายก าหนด 
 

        เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี : 
          “มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเป้าประสงค์
ภาพรวม ดังนี ้
   1. การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพิ่มข้ึน 
   2. ต่างประเทศให้ความเช่ือมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด 
   3. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างท่ัวถึง 
   4. ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข   
 

               ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยจ านวน 4 ประเด็น ดังนี้ : 
   1.ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 
   2. เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากลและ เช่ือมโยง  
นานาชาติ 
   3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
   4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 
 
            จุดเน้นที่ส าคัญในการพัฒนาจังหวัดสระบุรี  
   1. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม ค านึงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม หาพื้นท่ีปลูกป่าเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้จังหวัด 
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   2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเท่ียว เพื่อสร้าง
โอกาส/ยกระดับรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเท่ียวโดยน าวิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงานและสร้างรายได้ 
   3. ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลผลิตภาคการเกษตร เพื่อ
ยกระดับราคาสินค้าภาคการเกษตร การประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
   4. ปรับปรุงระบบโครงข่ายคมนาคม ซึ่งเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าด้านอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เกิดรายได้จากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองท่ีเกิดขึ้นจากการสัญจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    รูปภาพ แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
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บทที่  2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

๒.๑ ยุทธศาสตร์  
  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นหน่วยงานท่ีผลิตบุคลากรทางด้านวิชาชีพ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
      ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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

 

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

๒.๒ เป้าหมาย  
      วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา   
จ านวน  4 มาตรฐาน 14 ประเด็น  ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ

และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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1.1 ด้านความรู้  
      ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง 

ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

      ๑.๑.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะชีวิตต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
       ๑.๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  (ด้านความรู้) 
       ๑.๑.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
       ๑.๑.๔ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนท่ีมีระดับความพึงพอใจ ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
       ๑.๑.๕ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 
 

 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
       ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดีประกอบด้วย
ข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ร้อยละของผู้ส า เร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะวิชาชีพ              
ต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
  ๑.๒ .๒  ร้อยละของ ผู้ส า เ ร็จการ ศึกษา ท่ี ผ่ านเกณฑ์การประ เมินมาตรฐานวิชา ชีพ                     
(ด้านทักษะวิชาชีพ) 
  ๑.๒.๓ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนท่ีมีระดับความพึงพอใจ  ต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
  ๑.๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 
๑ ปี 
  ๑.๒.๕ จ านวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 
 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๑.๓.๑  มีโครงการปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ          
กิจนิสัยท่ีดี 
 ๑.๓.๒  มีโครงการปลูกฝังความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
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 ๑.๓.๓  มีโครงการปลูกฝังการเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 ๑.๓.๔  มีโครงการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  ๑.๓.๕  ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนท่ีมีระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ผู้ส าเร็จการศึกษา ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
       สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
       ๒.๑.๑ สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความต้องการของผู้เรียนชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน 
       ๒.๑.๒ สถานศึกษามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน   
 

 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
        ๒.๒.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
        ๒.๒.๒ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึก
หลังการเรียนการสอน และการนิเทศ และการประเมินผลการสอน 
        ๒.๒.๓ สถานศึกษามีการวิจัยในช้ันเรียน/มีการแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
       สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิ ทัศน์  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
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                 ๒.๓.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 
เรียบร้อย ปลอดภัยและมีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทย
บริการ และอื่นๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
  ๒.๓.๒ สถานศึกษา มีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม 
เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๓.๓ สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   (๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
   (๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
   (๓) มาตรฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน 
   (๔) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
   (๕) มีการจัดระบบเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง (RMS) 
   (๖) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๓.๔ สถานศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบั ติ งานประจ าปี  มีการจัดสรรงบประมาณ                
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
 

 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
       สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
        ๒.๔.๑ สถานศึกษามีการจัดสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม 
        ๒.๔.๒ สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
        ๒.๔.๓ สถานศึกษามีการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
        ๒.๔.๔ สถานศึกษามีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
        ๓.๑.๑ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศ  
        ๓.๑.๒ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ ทวิภาคี 
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        ๓.๑.๓ สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากร(ทุนการศึกษา/วัสดุ/อุปกรณ์/ผู้เช่ียวชาญ/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/พระสงฆ์) 
ในการบริหารจัดการศึกษา 
        ๓.๑.๔ สถานศึกษามีการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
 

 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
      สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๓.๒.๑  มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครูบุคลากร
ทางการศึกษา 
  ๓.๒.๒  มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้เรียน 
  ๓.๒.๓  มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ 
  ๓.๒.๔  มีการน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 
  ๓.๒.๕  มีการน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปเผยแพร่ 
 
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาได้จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความโดดเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญา 
เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ของสถานศึกษาได้โดดเด่น ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

 ๔.๑ ความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ   
       สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นท่ี
ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
       ๔.๑.๑ ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ 
       ๔.๑.๒ ผลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
       ๔.๑.๓ ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
       4.1.4 ผลการแข่งขันอื่น ๆ 
 

 ๔.๒ ความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน    
       สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร สนับสนุน 
ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
      4.๒.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
      4.๒.๒ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึก
หลังการเรียนการสอน และการนิเทศ และการประเมินผลการสอน 
      4.๒.๓ สถานศึกษามีการวิจัยในช้ันเรียน/มีการแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

     4.2.4 สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ (3Rs8Cs) 
     4.4.5 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสะเต็มศึกษา (STEM) 
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         แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

 ๔.๓ ความโดดเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  ตามคุณธรรม อัต
ลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีว่า “มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ สนองตอบจิตอาสา” ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
       ๔.3.๑ มีโครงการปลูกฝังด้านการมีวินัย 
       ๔.3.๒ มีโครงการปลูกฝังด้านความรับผิดชอบ 
       4.3.3 มีโครงการปลูกฝังด้านการมีจิตอาสา 
 

 4.4 ความโดดเด่นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
       สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ตามปรัชญา และวิสัยทัศน์ของ    
วิทยาลัยฯ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
       4.4.1 ส่งเสริมผลงานด้านวิชาการและวิชาชีพ  
       4.4.2 ส่งเสริมผลงานด้านกิจกรรมลูกเสือ และ กิจกรรม อวท. 
 

๔.5 ความโดดเด่นด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
       สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
      ๔.5.๑ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาและแลกเปล่ียนทางวิชาการกับต่างประเทศ 
   

 
 

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


พันธกิจท่ี 1 จัดการสถานศึกษาด้านวิชาชีพตามาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

62 63 64 65 66 2562 2563 2564 2565 2566
80 85 90 95 100 โครงการจัดท าแบบทดสอบ สอบปลายภาคเรียน √ √ √ √

โครงการคลังเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับสถานศึกษา

√ √ √ √

โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-Net)

√ √ √ √

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา √ √ √ √
โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)

√ √ √ √

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา √ √ √ √
โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร √ √ √ √
โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนานักเรียนให้มี
มารตรฐานสู่สากล

√ √ √ √

80 85 90 95 100 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา √ √ √ √
โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการ นร. นศ. ฝึก
อาชีพกลับจากสถานประกอบการ

√ √ √ √

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียน

√ √ √ √

โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะส้ัน 108 อาชีพ √ √ √ √
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน √ √ √ √
โครงการอาชีวะบริการ √ √ √ √

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษะท่ีพึง
ประสงค์

1. ได้ปลูกฝังจิตส านักและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองและ
พลโลกในด้านการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์

80 85 90 95 100 โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน นักศึกษาใหม่

√ √ √ √

พันธกิจ กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)
เป้าหมาย (Target) ปี % โครงการ/กิจกรรม (Initiative)

ฝ่าย
วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่าย
วิชาการ/

ฝ่าย
แผนงาน

และ
ความ
ร่วมมือ

ฝ่าย
พัฒนา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา

พันธกิจท่ี 1 
จัดการ
สถานศึกษา
ด้านวิชาชีพตา
มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนและความส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษามี
ลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้าน
ทักษะและประยุกต์ใช้

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถ
ในทักษะวิชาชีพของตนเอง
2. ผู้เรียนสามารถน าความรู้และ
ทักษะวิชาชีพไปใช้ได้ในจริงอนาคต
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

กลยุทธ์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนและความส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษามี
ลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้าน
ความรู้

1. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    
2. ผู้เรียนความรู้เก่ียวกับ
ข้อเท็จจริง ทฤษฏี ทักษะ 
แนวทางปฏิบัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับสาขาวิชาชีพท่ีเรียน
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์เพ่ือให้จบการศึกษาไป
อย่างมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษา 



พันธกิจท่ี 1 จัดการสถานศึกษาด้านวิชาชีพตามาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

62 63 64 65 66 2562 2563 2564 2565 2566
พันธกิจ กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย (Target) ปี % โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ผู้รับผิดชอบ

2. นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและได้แสดงความ

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม √ √ √ √

จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แผนกช่าง
ยนต์

√ √ √ √

3.ส่งเสริมการปกครองระบอบ โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัดเพ่ือชุมชน √ √ √ √
ประชาธิปไตยตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจในความเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
นักศึกษา

โครงการสอบธรรมศึกษา √ √ √ √

4. ได้พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพ่ือให้
จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ
ตามจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ √ √ √ √

โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยดวงใจ เน่ืองในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลท่ี 10

√ √ √ √

โครงการวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนจ าน า
พรรษา

√ √ √ √

โครงการรองเท้าเข้าแถว √ √ √ √
โครงการพิชิตห้องเคร่ืองมือด้วยกิจกรรม 5ส. √ √ √ √
โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ √ √ √ √
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (ซ่อมบ ารุง) √ √ √ √
โครงการวันปิยมหาราช √ √ √ √
โครงการวันพ่อแห่งชาติ √ √ √ √

ฝ่าย
พัฒนา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา

พันธกิจท่ี 1 
จัดการ
สถานศึกษา
ด้านวิชาชีพตา
มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพ



พันธกิจท่ี 1 จัดการสถานศึกษาด้านวิชาชีพตามาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

62 63 64 65 66 2562 2563 2564 2565 2566
พันธกิจ กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย (Target) ปี % โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการวันแม่แห่งชาติ √ √ √ √
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด วิษณุ
เกมส์

√ √ √ √

โครงการคุณธรรมประจ าสัปดาห์ √ √ √ √
โครงการพีธีไหว้ครู √ √ √ √
โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม √ √ √ √
โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี (Day camp) √ √ √ √
โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ

√ √ √ √

โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือ
วิสามัญ

√ √ √ √

โครงการนักเรียน นักศึกษา อาสาจราจร √ √ √ √
โครงการวิทยาลัยสีขาว ทุ่งหญ้าสีเขียว ปลอดฉ่ีสีม่วง √ √ √ √

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล √ √ √ √
โครงการหน่วยพิทักษ์รักสะอาดลดขยะ ลดภาระ
วิทยาลัยเรา

√ √ √ √

โครงการน้ าตกสวยด้วยมือเรา √ √ √ √
โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง √ √ √ √
โครงการส่งเสริมการประหยัดและออมเงินด้วยการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน

√ √ √ √

โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเส่ียง √ √ √ √

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด √ √ √ √
โครงการฝึกอบรมมารยาทและการเข้าสังคม √ √ √ √
โครงการอบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน 
"ยุวพุทธ"

√ √ √ √

70 75 80 85 90 โครงการรถประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิง √ √ √ √
โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา

√ √ √ √

ฝ่าย
พัฒนา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา

ฝ่าย
แผนงาน

และ
ความ

ร่วมมือ/
ฝ่าย

วิชาการ

พันธกิจท่ี 1 
จัดการ
สถานศึกษา
ด้านวิชาชีพตา
มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 4 สถานศึกษา
จัดการศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถ
ในทักษะวิชาชีพของตนเอง
2. ผู้เรียนทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 



พันธกิจท่ี 1 จัดการสถานศึกษาด้านวิชาชีพตามาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

62 63 64 65 66 2562 2563 2564 2565 2566
พันธกิจ กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย (Target) ปี % โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการน านักเรียน นักศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบการภายใต้การศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการในฝันสู่อาชีพท่ีย่ังยืน

√ √ √ √

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการ
เป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

√ √ √ √

โครงการนิเทศธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาท่ี
ประกอบธุรกิจหารายได้ระหว่างเรียน

√ √ √ √

โครงการคัดเลือกแผนธุรกิจเพ่ือพัฒนาอาชีพหา
รายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา

√ √ √ √

1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในทักษะวิชาชีพ
ของตนเอง

80 85 90 95 100 โครงการพัฒนาบุคลากร การท าวิจัยในช้ันเรียน √ √ √ √

2.ครูผู้สอนและผู้เรียนได้พัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเน่ืองเพ่ือ
พร้อมท้ังด้านคุณธรรมจริยธรรม
และความเข็มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ

3. สถานศึกษามีการวิจัยในช้ัน
เรียนและมีการแก้ปัญหาผู้เรียน
รายบุคคล

โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน √ √ √ √

1. ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม 
3. ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้

70 75 80 85 90 โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ √ √ √ √

ฝ่าย
แผนงาน

และ
ความ

ร่วมมือ/
ฝ่าย

วิชาการ

ฝ่าย
แผนงาน

และ
ความ

ร่วมมือ/
ฝ่าย

วิชาการ

ฝ่าย
แผนงาน

และ
ความ

ร่วมมือ/
ฝ่าย

วิชาการ

พันธกิจท่ี 1 
จัดการ
สถานศึกษา
ด้านวิชาชีพตา
มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 4 สถานศึกษา
จัดการศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถ
ในทักษะวิชาชีพของตนเอง
2. ผู้เรียนทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

กลยุทธ์ท่ี 5 สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนตา
มาตรฐานอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 14 การส่งเสริม
สนับสนุนนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ 
และงานวิจัย



พันธกิจท่ี 1 จัดการสถานศึกษาด้านวิชาชีพตามาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

62 63 64 65 66 2562 2563 2564 2565 2566
พันธกิจ กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย (Target) ปี % โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ผู้รับผิดชอบ

 ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ 
หุ่นยนต์ และงานวิจัย

โครงการการผลิตหุ่นยนต์อาชีวศึกษา √ √ √ √

2. ได้พัฒนาครูในการน าวิจัยใน โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของเหลือใช้ √ √ √ √
ช้ันเรียนมาพัฒนากระบวนการ โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ √ √ √ √
เรียนรู้พัฒนาและแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียน

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศสาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่

√ √ √ √

3. ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้
ความสามารถในด้านความรู้ 
ทักษะ และการประยุกต์ใช้ในการ
คิดค้นส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม
ใหม่ๆ

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ √ √ √ √

1.ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรม    

 โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพติดสต๊ิกเกอร์ √ √ √ √
ฝ่าย

วิชาการ/

2.ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่น โครงการประกวดและแสดงวงดนตรีโฟร์คซอง √ √ √ √
ของผู้เรียนและความเป็นเลิศใน
สาขาวิชาชีพ

โครงการอบรมขับข่ีปลอดภัย RSC √ √ √ √

3. สถานศึกษาและนักเรียน
นักศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ี
ยอมรับของสถานประกอบการ 
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ

โครงการตะกร้อลีกต้านภัยยาเสพติด √ √ √ √

4. ได้พัฒนาทักษะและนักศึกษา โครงการ พ่ีน้องร้องเพลง เพ่ือห่างไกลยาเสพติด 2/61 √ √ √ √
ความสามารถของนักเรียน โครงการ พ่ีน้องร้องเพลง เพ่ือห่างไกลยาเสพติด 1/62 √ √ √ √
ในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ โครงการประกวดลอยกระทงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม √ √ √ √

ฝ่าย
พัฒนา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา

ฝ่าย
แผนงาน

และ
ความ

ร่วมมือ/
ฝ่าย

วิชาการ

พันธกิจท่ี 1 
จัดการ
สถานศึกษา
ด้านวิชาชีพตา
มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 16 ความโดดเด่นใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

กลยุทธ์ท่ี 14 การส่งเสริม
สนับสนุนนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ 
และงานวิจัย



พันธกิจท่ี 1 จัดการสถานศึกษาด้านวิชาชีพตามาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

62 63 64 65 66 2562 2563 2564 2565 2566
พันธกิจ กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย (Target) ปี % โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (ประกวด
เรียงความวันพ่อ)

√ √ √ √

โครงการปฐมนิเทศ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย

√ √ √ √

โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการการด าเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ

√ √ √ √

โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย

√ √ √ √

โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมิน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ

√ √ √ √

โครงการอบรมทางวิชาการ เร่ืองการก่อสร้างถนน √ √ √ √
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 62 √ √ √ √

โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับ
นักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอน

√ √ √ √

โครงการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ √ √ √ √
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ทางการ
บัญชีภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนและผู้สอน

√ √ √ √

โครงการคณิตคิดเร็ว √ √ √ √
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ √ √ √ √
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

√ √ √ √
โครงการชมรมวิชาชีพก่อสร้างบริการ √ √ √ √
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ √ √ √ √
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุง √ √ √ √
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐานและ
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ระดับสถานศึกษา

√ √ √ √

ฝ่าย
พัฒนา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา

พันธกิจท่ี 1 
จัดการ
สถานศึกษา
ด้านวิชาชีพตา
มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 16 ความโดดเด่นใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม



พันธกิจท่ี 1 จัดการสถานศึกษาด้านวิชาชีพตามาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

62 63 64 65 66 2562 2563 2564 2565 2566
พันธกิจ กลยุทธ์ (Strategy) ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้าหมาย (Target) ปี % โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วัน
คริสต์มาสและวันข้ึนปีใหม่

√ √ √ √

 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทักษะภาษาอังกฤษ √ √ √ √
 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง √ √ √ √
 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ √ √ √ √
 โครงการความรู้รอบต้นไม้ √ √ √ √
 โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาโรคเอดส์ √ √ √ √

พันธกิจท่ี 1 
จัดการ
สถานศึกษา
ด้านวิชาชีพตา
มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 16 ความโดดเด่นใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม



2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

61 62 63 64 65 2562 2563 2564 2565 2566
70 75 80 85 90 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและ

ฝึกอาชีพ

√ √ √ √

โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึก
อาชีพ

√ √ √ √

โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่อาชีพ Open 
house

√ √ √ √

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ √ √ √ √
โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือลดการ
ออกกลางคัน

√ √ √ √

80 85 90 95 100 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

√ √ √ √

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา √ √ √ √

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา √ √ √ √

โครงการนิเทศการสอน √ √ √ √

โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือคืนครูให้นักเรียน √ √ √ √
โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ √ √ √ √

65 70 75 80 85 โครงการติดต้ังพัดลมระบายอากาศ √

โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะประจ า
วิทยาลัย

√ √

โครงการจัดท าโต๊ะและซ่อมแซมแบบหน้าไม้ √

โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกช่างยนต์ √ √

โครงการปรับปรุงห้องท างานพัสดุ √

โครงการจัดซ้ือจัดวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร
โรงจดรถยนต์

√

โครงการปรับปรุงศาลาช่างหัวใจเพชร √

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม
พันธกิจ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด

2. พัฒนาระบบ
การบริหารและ
การจัดการศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 7 การผลิต พัฒนา 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู 
คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา

1. ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.ครูได้พัฒนาการเรียนการสอน
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ตามเป้าหมายท่ี
วิทยาลัยก าหนด

กลยุทธ์ท่ี 8 การบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานท่ี 
ส่ิงก่อสร้างและคุรุภัณฑ์

1.ได้บริหารจัดการอาคารสถานท่ี
 ครุภัณฑ์ ส่ิงปลูกสร้าง และภูมิ
ทัศน์ของวิทยาลัยฯให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. วิทยาลัยมีระบบการจัดการ
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ชุมชนท้ังหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก
3.กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกท่ีดีต่อ
ส่ิงแวดล้อมและได้รับการพัฒนา
จนมีลักษณะนิสัยท่ีดีด้านการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมตามคุณลักษณะ
ประกอบวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
4. ครูและผู้เรียนมีความสุขใน
การสอน และการเรียน ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน

กลยุทธ์ท่ี 6 การเพ่ิมปริมาณ
ผู้เรียนสายอาชีพ

1.มีจ านวนผู้เรียนเข้ามาเรียนใน
ระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน
2. ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นท่ี
ยอมรับของตลาดแรงงาน
3. ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอนสาย
อาชีพจนน าไปสู่การจ้างงานและ
ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่าย
พัฒนา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา

ฝ่าย
วิชาการ/

ฝ่าย
บริหาร

ทรัพยากร

ฝ่าย
วิชาการ/

ฝ่าย
บริหาร

ทรัพยากร



2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

61 62 63 64 65 2562 2563 2564 2565 2566
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

โครงการทาสีอาคารเรียนสาขางานก่อสร้าง √

โครงการห้องเก็บพัสดุและพ้ืนท่ีซ่อมบ ารุง √

โครงการซ่อมแซมห้องน้ าสาขาการโรงแรม √

โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว √ √ √ √

โครงการทาสีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานและพ้ืนท่ี safety ใน
สาขาซ่อมบ ารุง

√

โครงการติดต้ังบอร์ดนิเทศการสอนภายในห้อง 
(บอร์ดหลังห้อง)

√

โครงการช้ันวางอุปกรณ์สาขาการโรงแรม √

โครงการป้ายความรู้คู่สาขาการโรงแรม √

โครงการปรับปรุงห้องน้ านักเรียนวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก

√ √

โครงการจัดซ้ือวัสดุท าความสะอาดผ้าสาขาการ
โรงแรม

√ √

โครงการจัดซ้ือเตารีดสาขาการโรงแรม √

โครงการจัดซ้ือกล้องวงจรปิดอาคารวิทยบริการและ
ห้องสมุด

√

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปร๊ินเตอร์) √

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์ √

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารรทะเบียน
แสดงผลการเรียน งานทะเบียน

√

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ีพลาสติก √

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ งานบริหารงานท่ัวไป √

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ √

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ีปฏิบัติการแบบหัวกลม √

2. พัฒนาระบบ
การบริหารและ
การจัดการศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 8 การบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานท่ี 
ส่ิงก่อสร้างและคุรุภัณฑ์

1.ได้บริหารจัดการอาคารสถานท่ี
 ครุภัณฑ์ ส่ิงปลูกสร้าง และภูมิ
ทัศน์ของวิทยาลัยฯให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. วิทยาลัยมีระบบการจัดการ
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ชุมชนท้ังหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก
3.กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกท่ีดีต่อ
ส่ิงแวดล้อมและได้รับการพัฒนา
จนมีลักษณะนิสัยท่ีดีด้านการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมตามคุณลักษณะ
ประกอบวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
4. ครูและผู้เรียนมีความสุขใน
การสอน และการเรียน ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน

ฝ่าย
วิชาการ/

ฝ่าย
บริหาร

ทรัพยากร



2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

61 62 63 64 65 2562 2563 2564 2565 2566
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเช่ือมอินเวอร์เตอร์ √

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สาขาซ่อมบ ารุง √

โครงการจัดซ้ือพัดลมระบายอากาศ สาขาวิชาธุรกิจ
ค้าปลีก

√

โครงการตู้เก็บเอกสารการเรียน การสอน สาขาวิชา
ธุรกิจค้าปลีก

√

โครงการจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอ้ีเรียนห้อง
คอมพิวเตอร์

√

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ √ √

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรัญใช้ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

√ √

โครงการสร้างห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาค้าปลีก √

โครงการห้องน้ าน่าใช้ √ √ √ √
โครงการสวนพฤกศาสตร์ในโรงเรียน √ √ √ √

65 70 75 80 85 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่ือการสอน √ √

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองขยายเสียงภาคสนาม 
ขนาด 1200 วัตต์ แบบ 4 แชนแนล

√

โครงการจัดซ้ือส่ืออุปกรณ์การเรียน โปรเจ็คเตอร์
และไมโคโฟนช่วยสอน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

√

โครงการซ้ือครุภัณฑ์คร่ืองคอมพิวเตอร์(สาขาคอมฯ) √

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองโปรเจ็คเตอร์(สาขา
คอม)

√

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองขยายเสียงช่วยสอน √

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองรับโทรทัศน์แบบ UDH
 TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 น้ิว

√

2. พัฒนาระบบ
การบริหารและ
การจัดการศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 9 การบริหาร
จัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

กลยุทธ์ท่ี 8 การบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานท่ี 
ส่ิงก่อสร้างและคุรุภัณฑ์

1.ได้บริหารจัดการอาคารสถานท่ี
 ครุภัณฑ์ ส่ิงปลูกสร้าง และภูมิ
ทัศน์ของวิทยาลัยฯให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. วิทยาลัยมีระบบการจัดการ
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีดี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ชุมชนท้ังหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก
3.กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกท่ีดีต่อ
ส่ิงแวดล้อมและได้รับการพัฒนา
จนมีลักษณะนิสัยท่ีดีด้านการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมตามคุณลักษณะ
ประกอบวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
4. ครูและผู้เรียนมีความสุขใน
การสอน และการเรียน ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน

ฝ่าย
วิชาการ/

ฝ่าย
บริหาร

ทรัพยากร

ฝ่าย
วิชาการ/

ฝ่าย
บริหาร

ทรัพยากร



2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

61 62 63 64 65 2562 2563 2564 2565 2566
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

√ √

โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตฝ่ายพัฒนากิจก
การนักเรียน นักศึกษา

√

โครงการติดต้ังเคร่ืองโปรเจ็คเตอร์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

√

โครงการจัดการระบบสารสนเทศ RMS √ √ √ √

โครงการจัดการระบบติดตามผู้เรียน Smis √ √ √ √

โครงการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต √ √ √ √

75 80 85 90 95 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา √ √ √ √

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ โดยยึดหลักธรรมภิบาล

√ √ √ √

โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งาน
บริหารงานท่ัวไป

√ √ √ √

ประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกนักเรียนนักศึกษา √ √ √ √
2.การบริหารจัดการด้านการเงิน
และงบประมาณมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม 
ตรวจสอบ ท าให้การเดินงาน
ถูกต้องตามระเบียบ สร้างความ
ม่ันใจให้กับผู้ร่วมงาน
3.สถานศึกษา สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ฝ่าย
บริหาร

ทรัพยากร

กลยุทธ์ท่ี 10 การบริหาร
จัดการด้านการเงินและ
งบประมาณสถานศึกษา

2. พัฒนาระบบ
การบริหารและ
การจัดการศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 9 การบริหาร
จัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

1.การบริหารจัดการด้านการเงิน
และงบประมาณมีคุณภาพ และ
สามารถสนับสนุนและส่งเสริม
การบริหารงานภายในวิทยาลัยให้
เกิดความคล่องตัวและมี

ฝ่าย
วิชาการ/

ฝ่าย
บริหาร

ทรัพยากร



2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

61 62 63 64 65 2562 2563 2564 2565 2566
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 11 การบริหาร
จัดการ

1. นักเรียนนักศึกษามี
ความสามารถและความเช่ือม่ันใน

80 85 90 95 100 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ √ √ √ √

สถานศึกษาตามนโยบายงบ ความสามารถและความเช่ือม่ันใน โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ √ √ √ √
หน่วยงานต้นสังกัด การออกปฏิบัติงานให้บริการ

วิชาชีพในชุมชน
2. สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริง
รวมท้ังการพัฒนาทักษะแก่
นักเรียนนักศึกษาให้มี
ความสามารถมีประสบการณ์ มี
สมรรถนะและความพร้อม สร้าง
ช่องทางในการประกอบอาชีพ
อิสระ
3.ประชาชนได้รับความรู้เร่ือง
การบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุง
เบ้ืองต้นและการยืดอายุการใช้งาน
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ในการ
ประกอบอาชีพและอุปกรณ์การ
ด ารงชีวิตประจ าวัน

โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับ
กรมการขนส่งทางบก

√ √ √ √ กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา

ฝ่ายพัฒนา

2. พัฒนาระบบ
การบริหารและ
การจัดการศึกษา



พันธกิจท่ี 3 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

61 62 63 64 65 2562 2563 2564 2565 2566
80 85 90 95 100 โครงการจัดหาหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี15ปี √ √ √ √

โครงการจัดหาเคร่ืองแบบนักเรียนตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี

√ √ √ √

โครงการจัดหาเคร่ืองมือประจ าตัวผู้เรียน ระดับ
ปวช.1

√ √ √ √

โครงการเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้าน √ √ √ √

โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี √ √ √ √
โครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นักศึกษา √ √ √ √

โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา √ √ √ √

โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา √ √ √ √

โครงการมุมค้นคว้าทางวิชการและบริการวิชาชีพ 
สาขาวิชาค้าปลีก

√

โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี √ √ √ √

โครงการสนันสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

√ √ √ √

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียน
นักศึกษาใหม่

√ √ √ √

โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
สายอาชีพ

√ √ √ √

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ √ √ √ √
กลยุทธ์ท่ี 13 การสร้าง 1. ได้ส่งเสริมความร่วมมือในการ 75 80 85 90 95 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน √ √ √ √
ความร่วมมือในการสร้าง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ โครงการโรงปูนรักชุมชน (พ่ีสอนน้อง) √ √ √ √
สังคมแห่งการเรียนรู้และ แลกเปล่ียนทางวิชาการ โครงการจัดนิเทศกาลงานโคนมแห่งชาติ √ √ √ √

ฝ่าย
แผนงาน
และความ
ร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่าย
วิชาการ/

ฝ่าย
พัฒนา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา

พันธกิจท่ี 3 
จัดการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ

กลยุทธ์ท่ี 12 การบริหาร
จัดการด้านสวัสดิผู้เรียน

1. ผู้เรียนระดับ ปวช. ได้รับ
การศึกษาโดยได้รับค่าจัดการการ
สอนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี  
2.ได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียน เคร่ืองแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีภาครัฐ
ให้การสนับสนุน
3. ลดภาวะเศรษฐกิจและค่า
ครองชีพของผู้ปกครองและเป็น
การขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่เด็กยากจนและเด็กด้อย
โอกาส

พันธกิจ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ฝ่าย
วิชาการ/



พันธกิจท่ี 3 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

61 62 63 64 65 2562 2563 2564 2565 2566
ผู้รับผิดชอบพันธกิจ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน

2. ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปล่ียน
ทางวิชาการ (อินโดนีซีย)

√ √ √ √

3. ได้พัฒนาการจัดการศึกษา โครงการศึกษาไร้พรมแดน (มอบรถเข็ญคนพิการ) √ √ √ √
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โครงการขยายโอกาสการศึกษา (Fix It Center) √ √ √ √
4.ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร ผู้เรียน สถาน
ประกอบการ ชุมชน และ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึก
อาชีพร่วมกับสถานประกอบการและลงนามความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

√ √ √ √

หน่วยงานต่างๆ โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน 
นักศึกษากับสถานประกอบการ (พ่ีสอนน้อง)

√ √ √ √

โครงการห้องสมุดน าความรู้สู่ชุมชน √ √ √ √

โครงการบัญชีสัญจร Thailand 4.0 √ √ √ √

โครงการความร่วมมือกับต่างปรเทศด้าน
ทุนการศึกษาแลกเปล่ียนนักศึกษาฝึกฏิบัติงาน
ต่างประเทศและอ่ืนๆ

√ √ √ √

ฝ่าย
แผนงาน
และความ
ร่วมมือ

พันธกิจท่ี 3 
จัดการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ



พันธกิจท่ี 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

61 62 63 64 65 2562 2563 2564 2565 2566
80 80 85 90 95 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา √ √ √ √

โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน √ √ √ √

โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าวัน (กิจกรรม Home Room)

√ √ √ √

โครงการศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียน กลุ่มปกติ
 กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา

√ √ √ √

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่าย
แผนงาน
และความ
ร่วมมือ/

ฝ่ายพัฒนา
กิจการ
นักเรียน
นักศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 15 ความโดด
เด่นในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาด้านการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน

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

พันธกิจท่ี 4 
จัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน

พันธกิจ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม
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         แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 

บทที่ 3  
พนัธกิจ กลยทุธ์การพัฒนาการจดัการศกึษา และตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้ก าหนด
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี ้

 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ     มีจ านวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ด้าน

ความรู้   
กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ด้าน

ทักษะและการประยุกต์ใช้ 
กลยุทธ์ท่ี 3  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณ

ลักษะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที ่4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามาตรฐานอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที ่5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามาตรฐานอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ และ

งานวิจัย   
กลยุทธ์ที่ 16 ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม   

 
 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  มีจ านวน ๗ กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
กลยุทธ์ที ่7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๘ การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด 
กลยุทธ์ท่ี 15 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนการสอน 
 

พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีจ านวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการด้านสวัสดิการผู้เรียน 

          กลยุทธ์ท่ี 13 ด้านการสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 
 

พันธกิจที่ 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 15 การส่งเสริมความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนการสอน 

  

https://www.facebook.com/171278479571889/photos/1528623090504081/
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         แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

บทที ่4 
โครงการและกิจกรรมตามพนัธกิจ กลยทุธก์ารพัฒนาการจัดการศกึษา 

 

การด าเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา ตามพันธกิจและกลยุทธ์ เพื่อก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
1. วัตถุประสงค์ 
     1.1  เพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทฤษฏี ทักษะ 

แนวทางปฏิบัติต่างๆ 
     1.2  เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
     1.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ

ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
2. กลยุทธ์ 
          พันธกิจ ท่ี 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมี คุณภาพ                   

มีจ านวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธ์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึง

ประสงค์ด้านความรู้   
  2.1.1 เป้าประสงค์ 
             2.1.1.1 ได้พัฒนาตนเองใหเ้ป็นผู้รู้ รวมท้ังน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                             2.1.1.2 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา 
                             2.1.1.3 ผู้เรียนจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.1.2.1 โครงการจัดท าแบบทดสอบสอบปลาย 
                            2.1.2.2 โครงการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา  
                            2.1.2.3 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                            2.1.2.4 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา  
                            2.1.2.5 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-Net)  
                            2.1.2.6 โครงการปจัฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
                            2.1.2.7 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร  
                            2.1.2.8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนานักเรียนใหม้ีมาตรฐานสู่สากล 

  2.1.3 ตัวชี้วัด 
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           2.1.3.1 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ท่ี ไ ด้รับไปใช้ในการปฏิบั ติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ     
                              2.1.3.2  ผู้เรียนความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ทฤษฏี ทักษะ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพท่ีเรียน 
                              2.1.3.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
 

2.2 กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึงประสงค์
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  2.2.1 เป้าประสงค์  
                              2.2.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
                              2.2.1.2 ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.2.1.3 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
   2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.2.2.1 โครงการตดิตามผู้ส าเร็จการศึกษา  
                            2.2.2.2 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ นร. นศ. ฝึกอาชีพกลับจาก          
สถานประกอบการ  
                            2.2.2.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน  
                            2.2.2.4 โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะส้ัน 108 อาชีพ  
                            2.2.2.5 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
                            2.2.2.6 โครงการอาชีวะบริการ 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
           2.2.3.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.2.3.2 ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ได้ในจริงอนาคต 
                              2.2.3.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
 

2.3 กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษะท่ีพึงประสงค์ 
  2.3.1 เป้าประสงค์  
                              2.3.1.1 ได้ปลูกฝังจิตส านักและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลกในด้านการ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
                              2.3.1.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                              2.3.1.3 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
  2.3.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.3.2.1 โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
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                            2.3.2.2 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
                            2.3.2.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แผนกช่างยนต์ 
                            2.3.2.4 โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัดเพื่อชุมชน 
                            2.3.2.5 โครงการสอบธรรมศึกษา  
                            2.3.2.6 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                            2.3.2.7 โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยดวงใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 รัชกาลท่ี 10 
                            2.3.2.8 โครงการวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนจ าน าพรรษา 
                            2.3.2.9 โครงการวันปิยมหาราช 
                            2.3.2.10 โครงการวันพอ่แหง่ชาติ 
                            2.3.2.11 โครงการวันแม่แหง่ชาติ 
                            2.3.2.12 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพตดิ วิษณุเกมส์ 
                            2.3.2.13 โครงการคุณธรรมประจ าสัปดาห์ 
                            2.3.2.14 โครงการพิธีไหว้ครู 
                            2.3.2.15 โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม 
                            2.3.2.16 โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี (Day camp)  
                            2.3.2.17 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  
                            2.3.2.18 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือวิสามัญ 
                            2.3.2.19 โครงการนักเรียน นักศึกษา อาสาจราจร  
                            2.3.2.20 โครงการวิทยาลัยสีขาว ทุ่งหญ้าสีเขียว ปลอดฉี่สีม่วง 
                            2.3.2.21 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
                            2.3.2.22 โครงการหน่วยพิทักษร์ักสะอาดลดขยะ ลดภาระวิทยาลัยเรา 
                            2.3.2.23 โครงการน้ าตกสวยด้วยมือเรา  
                            2.3.2.24 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  
                            2.3.2.25 โครงการส่งเสริมการประหยัดและออมเงินด้วยการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
                            2.3.2.26 โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเส่ียง  
                            2.3.2.27 โครงการรองเท้าเข้าแถว 
                            2.3.2.28 โครงการพิชิตหอ้งเครื่องมือด้วยกิจกรรม 5ส. 
                            2.3.2.29 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
                            2.3.2.30 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
                            2.3.2.31 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาสารเสพตดิ 
                            2.3.2.32 โครงการฝึกอบรมมารยาทและการเข้าสังคม 
                            2.3.2.33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา 
                            2.3.2.34 โครงการอบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน "ยุวพุทธ" 

  2.3.3 ตัวชี้วัด 
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           2.3.3.1 ได้ปลูกฝังจิตส านักและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลกในด้านการ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
                              2.3.3.2 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                             2.3.3.3 ได้กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในความเป็นระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
นักศึกษา  
                             2.3.3.4 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้จบการศึกษาไปอย่างมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
 

2.4 กลยุทธ์ที ่4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามาตรฐานอาชีวศึกษา 
  2.4.1 เป้าประสงค์  
                              2.4.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
                              2.4.1.2 ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.4.1.3 ผู้เรียนได้น าความรู้และทักษะวิชาชีพไปปฏิบัติได้จริงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

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

  2.4.3 ตัวชี้วัด 
           2.4.3.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามรถในทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                              2.4.3.2 ผู้เรียนทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
                              2.4.3.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
 

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

  2.5.3 ตัวชี้วัด 
                    2.5.3.1 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
ทักษะวิชาชีพของตนเอง 
                             2.5.3.2 ครูผู้สอนและผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อพร้อมท้ังด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความเข็มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
                             2.5.3.3 สถานศึกษามีการวิจัยในช้ันเรียนและมีการแก้ปัญหาผู้เรียนรายบุคคล  
 

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

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

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 มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับของสถาน
ประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
                             2.7.1.4 ได้พัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ 
  2.7.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.7.2.1 โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพติดสต๊ิกเกอร์เคสโทรศัพท์ Warp Phone 
                            2.7.2.2 โครงการประกวดและแสดงวงดนตรีโฟร์คซอง 
                            2.7.2.3 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย RSC 
                            2.7.2.4 โครงการตะกร้อลีกต้านภัยยาเสพติด 
                            2.7.2.5 โครงการ พี่น้องร้องเพลง เพื่อห่างไกลยาเสพติด  
                            2.7.2.6 โครงการประกวดลอยกระทงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
                            2.7.2.7 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (ประกวดเรียงความวันพ่อ) 
                            2.7.2.8 โครงการปฐมนิเทศ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                            2.7.2.9 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
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 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุง 
                            2.7.2.24โครงการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพ                
ระยะส้ัน ระดับสถานศึกษา  
                            2.7.2.25 โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
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                            2.7.2.26 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทักษะภาษาอังกฤษ 
                            2.7.2.27 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 
                            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 ไ ด้ส่ง เสริมสนับสนุนความโดดเด่นของ ผู้เรียนและความเป็นเ ลิศใน          
สาขาวิชาชีพ          
                              2.7.3.3 สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ียอมรับของ     
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 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกันให้เป็นท่ียอมรับของ
ประชาชน ผู้ปกครอง และชุมชน 

2. กลยุทธ์ 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา มีจ านวน ๗ กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 

 2.1.1 เป้าประสงค์  
                              2.1.1.1 มีจ านวนผู้เรียนเข้ามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นและเปิดโอกาส
ทางเลือกในการศึกษาต่อสายอาชีพมากขึ้น 
                              2.1.1.2 มีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกันให้เป็นท่ียอมรับ
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 มีจ านวนผู้เรียนเข้ามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 

                              2.1.3.2 ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 

                              2.1.3.3 ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพจน
น าไปสู่การจ้างงานและประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
 

2.2 กลยุทธ์ที ่7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2.1 เป้าประสงค์  

                              2.2.1.1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
                              2.2.1.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายท่ีวิทยาลัยก าหนด 
                              2.2.1.3 ครูและบุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
  2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.2.2.1 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 
                            2.2.2.2 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
                            2.2.2.3 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
                            2.2.2.4 โครงการนิเทศการสอน  
                            2.2.2.5 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูใหน้ักเรียน 

  2.2.3 ตัวชี้วัด 
           2.2.3.1 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
                              2.2.3.2 ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมายท่ีวิทยาลัยก าหนด 
                              2.2.3.3 ครูและบุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 กลยุทธ์ที่ ๘ การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
 2.3.1 เป้าประสงค์  

                              2.3.1.1 ได้บริหารจัดการอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ ส่ิงปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพ  
                              2.3.1.2 วิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอน
ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                              2.3.1.3 อาคารเรียนและส่ิงแวดล้อมท่ัวไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อม
ใช้งานกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                              2.3.1.4 ครู ผู้เรียน และบุคลากรสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังหมดภายในวิทยาลัยใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.3.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.3.2.1 โครงการตดิต้ังพดัลมระบายอากาศ 
                            2.3.2.2 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะประจ าวิทยาลัย 
                            2.3.2.3 โครงการจัดท าโต๊ะและซ่อมแซมแบบหน้าไม้ 
                            2.3.2.4 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกช่างยนต์ 
                            2.3.2.5 โครงการปรับปรงุห้องท างานพัสดุ 
                            2.3.2.6 โครงการจัดซื้อจัดวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโรงจอดรถยนต์ 
                            2.3.2.7 โครงการปรับปรุงศาลาช่างหวัใจเพชร 
                            2.3.2.8 โครงการทาสีอาคารเรียนสาขางานก่อสร้าง 
                            2.3.2.9 โครงการห้องเก็บพัสดุและพื้นท่ีซ่อมบ ารุง 
                            2.3.2.10 โครงการซ่อมแซมห้องน้ าสาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.11 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 
                            2.3.2.12 โครงการทาสีพื้นท่ีปฏิบัติงานและพื้นท่ี safety ในสาขาซ่อมบ ารุง 
                            2.3.2.13 โครงการติดต้ังบอร์ดนิเทศการสอนภายในห้อง (บอร์ดหลังห้อง) 
                            2.3.2.14 โครงการช้ันวางอุปกรณ์สาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.15 โครงการป้ายความรู้คู่สาขาการโรงแรม 
                            2.3.2.16 โครงการปรับปรุงห้องน้ านักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
                            2.3.2.17 โครงการจัดซื้อวัสดุท าความสะอาดผ้าสาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.18 โครงการจัดซื้อเตารีดสาขาการโรงแรม  
                            2.3.2.19 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดอาคารวิทยบริการและห้องสมุด 
                            2.3.2.20 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปริ๊นเตอร์) 
                            2.3.2.21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์ 
                            2.3.2.22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารทะเบียนแสดงผลการเรียน          
งานทะเบียน 
                            2.3.2.23 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติก 
                            2.3.2.24 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ งานบริหารงานท่ัวไป 
                            2.3.2.25 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
                            2.3.2.26 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ปฏิบัติการแบบหัวกลม 
                            2.3.2.27 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเช่ือมอินเวอร์เตอร์ 
                            2.3.2.28 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาซ่อมบ ารุง 
                            2.3.2.29 โครงการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
                            2.3.2.30 โครงการตู้เก็บเอกสารการเรียน การสอน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
                            2.3.2.31 โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้เรียนห้องคอมพิวเตอร์ 
                            2.3.2.32 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 
                            2.3.2.33 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
                            2.3.2.34 โครงการสร้างห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาค้าปลีก 
                            2.3.2.35 โครงการห้องน้ าน่าใช้ 
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                            2.3.2.36 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
  2.3.3 ตัวชี้วัด 
           2.3.3.1 ได้บริหารจัดการอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ ส่ิงปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพ  
                              2.3.3.2 วิทยาลัยมีระบบการจัดการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
                              2.3.3.3 กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อมและได้รับการพัฒนาจนมีลักษณะ
นิสัยท่ีดีด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมตามคุณลักษณะประกอบวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย 
                              2.3.3.4 ครูและผู้เรียนมีความสุขในการสอน และการเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

2.4 กลยุทธ์ที ่9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.4.1 เป้าประสงค์  
                   2.4.1.1 ได้ใช้ส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย 
                   2.4.1.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
                   2.4.1.3 ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
  2.4.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.4.2.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่ือการสอน 
                            2.4.2.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงภาคสนาม ขนาด 1200 วัตต์ 
แบบ 4 แชนแนล 
                            2.4.2.3 โครงการจัดซื้อส่ืออุปกรณ์การเรียน 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 โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
                            2.4.2.9 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตฝ่ายพัฒนากิจกการนักเรียน นกัศึกษา 
                            2.4.2.10 โครงการติดต้ังเครื่องโปรเจ็คเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                            2.4.2.11 โครงการสืบค้นข้อมลูผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

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

2.5 กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณสถานศึกษา 
 2.5.1 เป้าประสงค์  
                   2.5.1.1 งานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการ

ให้บริการแก่ทุกฝ่าย/แผนกวิชาและงานต่างๆ 
                   2.5.1.2 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ

ของทางราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  
                   2.5.2.3 มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้

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

  2.5.3 ตัวชี้วัด 
           2.5.3.1 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีคุณภาพ และสามารถ
สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในวิทยาลัยให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 
                              2.5.3.2 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มีระบบการควบคุม ตรวจสอบ ท าให้การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงาน 
                              2.5.3.3 สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

2.6 กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด 
  2.6.1 เป้าประสงค์ 
                             2.6.1.1 ผู้เรียนมีทักษะ ประสบการณ์และความเช่ือมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ 
และปฏิบัติงานได้จริงในอนาคต         
                             2.6.1.2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้การดูแล รักษาเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประกอบอาชีพและได้รับความรู้ทางด้านวิชาการต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน        
                             2.6.1.3 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียน ให้มี
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 
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           2.6.3 .1 นักเรียนนักศึกษามีความสามารถและความเช่ือมั่นในการออกปฏิบัติงาน
ให้บริการวิชาชีพในชุมชน 
                              2.6.3 .2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมท้ังการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนนักศึกษาให้มี
ความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ     
                              2.6.3 .3 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงเบื้องต้นและการ
ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

2.7 กลยุทธ์ท่ี 15 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน 

      2.7 .1 เป้าประสงค์  
                   2.7.1 .1 ส่งเสริมความโดดเด่นในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้าน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
                   2.7.1 .2 ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
                   2.7.1.3 สถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ี

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 โครงการครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา ประจ าวัน (กิจกรรม Home 
Room) 
                            2.7.2.4  โครงการศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และ           
กลุ่มมีปัญหา  

  2.7.3 ตัวชี้วัด 
           2.7.3 .1 ได้ส่งเสริมความโดดเด่นในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
                              2.7.3 .2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนความโดดเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
                              2.7.3 .3 สถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานโดดเด่น เป็นท่ี
ยอมรับของ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ     
                              2.7.3 .4 ได้สร้างผลงานวิทยฐานะ และประกาศเกียรติคุณให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื่อพัฒนา ทักษะ ด้านวิชาการและวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ได้น าความรู้ทาง

วิชาการและวิชาชีพถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
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     1.2 เพื่อให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ ให้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและสามารถ
ซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพได้และลดรายจ่ายโดยการยึดอายุการใช้งานของเครื่องมือ     

     1.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้เกิดการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีพ 
2. กลยุทธ์ 

                 พันธกิจท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีจ านวน 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 ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน 
                             2.2.1.3 ลดภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพของผู้ปกครองและเป็นการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส 
  2.2.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.2.2.1 โครงการจัดหาหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
                            2.2.2.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  
                            2.2.2.3 โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี      
                            2.2.2.4 โครงการจัดหาเครื่องมือประจ าตัวผู้เรียน ระดับ ปวช.1 
                            2.2.2.5 โครงการเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้าน 
                            2.2.2.6 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  
                            2.2.2.7 โครงการประกนัอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นักศึกษา 
                            2.2.2.8 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา ปี 
                            2.2.2.9 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา   
                            2.2.2.10 โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
                            2.2.2.11 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
                            2.2.2.12 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
                            2.2.2.13 โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ 
                            2.2.2.14 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
                            2.2.2.15 โครงการมุมค้นคว้าทางวิชาการและบริการวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจค้า
ปลีก 

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

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


61 

 

         แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  
 

                              2.2.3.3 ลดภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพของผู้ปกครองและเป็นการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส 
 

 2.3 กลยุทธ์ท่ี 13 ด้านการสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  2.3.1 เป้าประสงค์ 
                              2.3.1.1 ได้ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแลกเปล่ียนทาง
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 โครงการจัดนิเทศกาลงานโคนมแหง่ชาติ  
                            2.3.2.4 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปล่ียนทางวิชาการ
(อินโดนีเซีย) 
                            2.3.2.5 โครงการศึกษาไร้พรมแดน (มอบรถเข็ญคนพิการ) 
                            2.3.2.6 โครงการขยายโอกาสการศึกษา (Fix It Center) 
                            2.3.2.7 โครงการประ ชุม เ ชิ งปฏิบั ติการ เขี ยนแผนการ ฝึกอา ชีพร่วมกับ              
สถานประกอบการและลงนามความฯ 
                            2.3.2.8 โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง ค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ ากั บ                      
สถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) 
                            2.3.2.9 โครงการห้องสมุดน าความรู้สู่ชุมชน 
                            2.3.2.10 โครงการบัญชีสัญจร Thailand 4.0 
                           2.3.2.11 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านทุนการศึกษาแลกเปล่ียน
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศฯ                              

  2.3.3 ตัวชี้วัด 
           2.3.3.1 ได้ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และแลกเปล่ียนทาง
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 เพื่อให้วิทยาลัยมีแผนการปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
         1.2 เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความ

ถูกต้อง โปร่งใสและก ากับติดตามให้ทุกส่วนด าเนินการตามแผน 
        1.3  เพื่อให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
2. กลยุทธ์ 
พันธกิจท่ี 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน มีจ านวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 15 การส่งเสริมความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน 
 2.1.1 เป้าประสงค์  
                   2.1.1.1 วิทยาลัยฯ มีระบบการประกันคุณภาพตรงตามนโยบายของหน่วยงาน      

ต้นสังกัด 
  2.1.2 แผนงาน โครงการ 
                            2.1.2.1 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  2.1.3 ตัวชี้วัด 
                   2.1.3.1 มีระบบการประกันคุณภาพตรงตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
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บทที่ 5 
การบรหิารแผนสูก่ารปฏบิตั ิ

 
  การบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 

2562– 2566)  ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีจะ
ท าให้แผนพัฒนาสถานศึกษาเกิดผลเป็นรูปธรรม ชัดเจน และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและทิศทางการ
พัฒนา ด้วยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 

๕.๑ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการวิทยาลัย เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด ให้มีทุก

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนศิษย์เก่าของวิทยาลัย ผู้แทนพระภิกษุ
สงฆ์ ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นท่ี และผู้ทรงคุณวุฒิ และก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง โดยมีหน้าท่ีในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอ แนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
3. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
4. ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
5. เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  

และด้านการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านวิชาการ 
6. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม

พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งส่ือสารจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐ

และเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
8. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
9. แต่งต้ังท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นในแต่ละกรณี 

 

 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
1. ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. ก าหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยาย และเพิ่มประเภทวิชา สาขาท่ีเปิดสอนใน 

สถานศึกษา 
4. เรื่องอื่น ๆ ท่ีผู้อ านวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
5. ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติการอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา 
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 บทบาทและหน้าที่ของผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษามีหน้าท่ี และความรับผิดชอบบังคับบัญชา

บุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมก ากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไปงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติดังนี้ คือ 

1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอ านาจมีหน้าท่ีบริหารกิจการของสถานศึกษา 
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
4.  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายท้ังในระบบนอกระบบและ 

ตามอัธยาศัย 
5.  จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6.  บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
7.  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน        

การปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
8.  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ประเมินผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
01.  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ

วิชาชีพแก่ชุมชน 
00.  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
02.  จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
01.  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการท่ัวไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของ 

สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับ ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 
04.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 บทบาทและหน้าที่ของรองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัย มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบรองจากผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผน         
การปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารท่ัวไปและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติรองจากผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยช่วย
ปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้คือ 

1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
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4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายท้ังในระบบนอกระบบ และตาม 
อัธยาศัย 

5. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6.  การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น 
7.  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน วินัย การักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
8.  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาและให้บริการ 

วิชาชีพแก่ชุมชน 
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
13. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒557  ได้

ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้  คือ 
 1. นายบพิตร   วงศ์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

๒. นายบพิตร   วงศ์เจริญ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๓. นายราชิน  โพธิโต  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 4. นายราชิน  โพธิโต  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๕. นายอนุสรณ์  หาญอาษา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 บทบาทและหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี

หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ท าการสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร 

นายบพิตร  วงศ์เจริญ                                                                                
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

นายราชิน  โพธิโต          
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายราชิน  โพธิโต           
ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ

นายนิติพงศ์ ไกรยวงศ์         
ฝ่ายวิชาการ

ว่าท่ีร้อยตรีชัชวาลย์  ป้อมสุวรรณ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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5. ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
6. พัฒนาตนเองและงานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ 
7. จัดส่ือการสอนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
9. รายงานผลการเรียนและความประพฤติของผู้เรียนให้ตัวผู้ปกครองและผู้เรียนทราบด้วยความ 

ชัดเจน และเท่ียงตรง 
10. ให้บริการแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชนในด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านอื่นๆ ด้วยความเต็มใจ 

และเต็มความสามารถ 
11. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
13. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 บทบาทและหน้าที่ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าท่ีลูกจ้างช่ัวคราว มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีผู้บังคับบัญชา 
มอบหมายให้ปฏิบัติ 
 

 บทบาทและหน้าที่ของนักการภารโรง และยาม 
o นักการภารโรง 
1. ดูแลรักษา ปฏิบัติงานจัดเก็บส่ิงของเครื่องใช้ ท าความสะอาดในอาคารส านักงานอาคาร 

เรียน และอาคารอื่น ๆ 
2. ดูแลรักษา ปฏิบัติงานท าความสะอาดและอื่น ๆ พื้นท่ีบริเวณสถานศึกษา สวนต้นไม้ลาน 

เอนกประสงค์ ห้องน้า ห้องส้วม รั้ว ท่อน้ า ทางระบายน้ า เก็บกวาดขยะในบริเวณสถานศึกษา 
3. ยกส่ิงของ ขนของหรือเคล่ือนย้ายส่ิงของและครุภัณฑ์ 
4. ปลูก ดูแลรักษา ตกแต่ง ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ 
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
o ยาม 
1. เฝ้าสถานท่ี ดูแลรักษาทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยภายในสถานศึกษา 
2. แจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมเีหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
3. จัดการเกี่ยวกับการจราจร และการจราจรภายในสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครอง  
     การปฏิรูปการศึกษาท่ีมีข้ึนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ให้มีการเปิด 

โอกาสให้ทุกส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าท่ีจัดให้บุตรหรือ
บุคคลท่ีอยู่ในความดูแล ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาค
บังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว ผู้ปกครองจึงต้องให้ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนให้ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
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1. ก าหนดแผนการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับครูและนักเรียน 
2. มีส่วนร่วมในการก าหนดสาระของหลักสูตรและก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกาษ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
4. จัดบรรยากาศภายในบ้านให้เอื้อต่อการเรียนรู้ อบรม เล้ียงดู เอาใจใส่ให้ความรัก 

ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ แลพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียน 
5. สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
6. ร่วมมือกับครูและผู้เกี่ยวข้อง ประสานงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
7. ปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแหห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี 

น าไปสู่การพัฒนาให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ 
8. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนร และประเมินการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
 

 บทบาทและหน้าที่ของของชุมชน 
1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจ 
2. ร่วมพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนรู้ และ 

ทรัพยากรต่างๆ เพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
4. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาเป็น 

สถานศึกษาของชุมชนอย่างแท้จริง 
 

 บทบาทและหนา้ที่ของสถานประกอบการ  
 สถานประกอบการ มีบทบาทหน้าท่ีส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการจัดการอาชีวศึกษา เนื่องจากภารกิจหลัก
ของการอาชีวศึกษา คือ การผลิตนักเรียน นักศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสถาน
ประกอบการ รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระเชิงธุรกิจ และอุตสาหกรรม   

1.  เป็นสถานประกอบการท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิชาชีพนั้น ๆ 
2.  มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน

บุคลากร 
3.  มีผู้ประสานงาน สามารถจะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
4. มีงานต่าง ๆ ท่ีสามารถให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกอาชีพอย่างกว้างขวางตามหลักสูตร 
5.  มีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันต่อยุคสมัย และมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทันสมัย

อยู่เสมอ 
6.  สภาพแวดล้อมของสถานประกอบการและสภาพท่ัว ๆ ไป ในการฝึกอาชีพ มีความสะดวกและ

ปลอดภัย 
7. การท างานในสถานประกอบการสามารถหมุนเวียนหน้าท่ีกันได้ไม่ประจ าอยู่ตรงงานใดงานหนึ่ง 
8.  การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่นสามารถให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง

สะดวก 
9.  มีการด าเนินงานท่ีค านึงถึงมาตรฐาน คุณภาพและปริมาณควบคู่กันไปโดยตลอด 
10. มีนโยบาย แผนงาน ท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความก้าวหน้าในงานอาชีพ 
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 บทบาทและหน้าที่ของผู้เรียน 
ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติตนตามระเบียบ และข้อก าหนด

ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยฯ มอบหมายเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ 
ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
5.2  การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน 
       เพื่อให้การด าเนินการตามท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีระบบแบบแผน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีทุกฝ่ายได้คิดร่วมวางแผนไว้วิทยาลัยฯ จึงก าหนดรูปแบบ
กระบวนการก ากับ ตรวจสอบ และรายงาน ดังนี้ 
       5.2.1 การก ากับติดตาม 

1. จัดระบบการก ากับติดตาม การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ/
วิธีการ/ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร 

2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบการก ากับติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานต้ังแต่ก่อนการด าเนินการ/ระหว่าง
การด าเนินการ/ส้ินสุดการด าเนินการ เพื่อทราบความก้าวหน้า อุปสรรค และความส าเร็จของแผนงานเป็น
ระยะ ๆ จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนเกิดปัญหาในการด าเนินการ 

3. จัดท าแบบประเมินผลเพื่อติดตามการท างานแต่ละขั้นตอน 
4. การก ากับติดตาม เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

 

       5.2.2 การตรวจสอบ 
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีปฏิบัติ บันทึกผลเพื่อปรับปรุง

พัฒนา 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 

อุปสรรค และหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุน 
 

5.3 การรายงานผล 
1. รายงานผลการปฏิบัติงาน/ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ท้ังหมดเมื่อส้ินสุดการด าเนินงานตาม

แผนท่ีก าหนดไว้ ตามแบบการรายงานผลการด าเนินการ 
2. เมื่อส้ินสุดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในปีงบประมาณ แต่งต้ังคณะท างานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และก าหนดทิศทางจัดการศึกษา  
3 เมื่อส้ินปีการศึกษา วิทยาลัยฯ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษาต่อ หน่วยงานบังคับ

บัญชา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น 
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