แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีนี้
จัดทาขึ้นตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานและบริหารงบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิ
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โครงการ และงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี กั บ ยุ ท ธศาสตร์ มาตรการ โครงการของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์เน้นยกระดับคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้ น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการ
ดาเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป
ท้ายนี้ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจและเป็นประโยชน์
แก่สถานศึกษาร่วมสถาบัน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ตุลาคม 2562

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

สำรบัญ
เรื่อง/รำยกำร
ส่วนที่ 1 บทนำ
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
1. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
2. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา
3. ข้อมูลบุคลากร
4. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
1. ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของสถานศึกษา ในปี 2563
2. สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3. รายละเอียดวิธีการเขียนโครงการ
4. ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/การดาเนินงาน
ส่วนที่ 4 ภำคผนวก
1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หน้ำ
1
2
4
5
9
10
14
27

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท
ที่
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.2

2
2.1
2.2

งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ-สกุล/งาน/ งบประมาณที่
แผนก ที่ใช้จา่ ย
ขอใช้

งานตามภาระงานประจา
507,820
งบดาเนินงาน
อาคารสถานที่
10,000
โครงการจัดทาป้ายและธงสัญลักษณ์
อาคารสถานที
่
287,820
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัย
อาคารสถานที่
40,000
โครงการจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์งานบ้านงานครัว
บริหารงานทั่วไป
40,000
โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
พัสดุ ก)
100,000
โครงการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็
10,000
โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสืบค้นข้อมูล วิทยบริการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20,000
โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
700,000
งบลงทุน
700,000
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าสิง่ ก่อสร้าง
149,000 3,571,490
โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
บริ
ห
ารงานทั
่วไป
6,000
โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยและ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
วิจยั ฯ
ประจาปีการศึกษา 2562(ไม่ใช้งบประมาณ)

2.3

โครการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร การทาวิจยั ในชั้น
เรียน

2.4

แนะแนว
โครงการจัดนิทรรศการงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ
ประจาปี 2563
โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ภาค พัฒนาหลักสูตร
เรียนที่ 2/2562

2.5

วิจยั ฯ

5,000
8,000
10,000

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

รวมเป็นเงิน
(หน่วย:บาท)
507,820
10,000
287,820
40,000
40,000
100,000
10,000
20,000
700,000

3,571,490

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท
ที่
2.6
2.7

งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

โครงการนิเทศการสอน
โครงการจัดทาแบบทดสอบ สอบปลายภาคเรียนที่
2/2562
2.8 โครงการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
2.9 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
2.10 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา
2562
2.11 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562 (ใช้งบ
ทศท. 25,000)
2.12 โครงการห้องสมุดส่งเสริมการรักการอ่าน
2.13 โครงการประชุมร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเชิดชู
เกียรติสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กกับสถาน
ประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/งาน/ งบประมาณที่
แผนก ที่ใช้จา่ ย
ขอใช้
พัฒนาหลักสูตร
วัดผลประเมินผล

20,000
15,000

วัดผลประเมินผล

10,000

วัดผลประเมินผล
วัดผลประเมินผล

วัดผลประเมินผล

วิทยบริการ
ความร่วมมือ

2.14 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2563 แนะแนว
2.15 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์สามัญประจาบ้าน
สวัสดิการ
2.16 โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง)
หลักสูตร
โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตย์
2.17 โครงการวันปิยมหาราช
กิจกรรมฯ
2.18 โครงการวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมฯ

5,000
20,000

26,000
15,000
9,000
42,000
1,000
1,000

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

รวมเป็นเงิน
(หน่วย:บาท)

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ-สกุล/งาน/ งบประมาณที่
แผนก ที่ใช้จา่ ย
ขอใช้

2.19 โครการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิ
กิจกรรมฯ
นี
2.20 โครการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกจิ กรรมฯ
2.21 โครงการวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมฯ
โครงการลูกเสือ
2.22 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ ประจาปีการศึกษา 2563
2.23 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ ประจาปีการศึกษา 2562
2.24 โครงการพิธีประดับแถบสองสี Day Camp
กิจกรรมลูกเสือ
ประจาปีการศึกษา 2563
2.25 โครงการทบทวนคาปฏิญาณและเดินสวนสนาม
กิจกรรมลูกเสือ
ประจาปีการศึกษา 2563
2.26 โครงการจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์สานักงาน เพื่อใช้เป็น
กิจกรรมลูกเสือ
สื่อการสอน ประจาปีการศึกษา 2563
โครงการพัฒนากิจการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ
2.27 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
ครูที่ปรึกษา อวท.
อนาคตแห่งประเทศไทย
2.28 โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน อวท. ครูที่ปรึกษา อวท.
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
2.29 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
ครูที่ปรึกษา อวท.
อนาคตแห่งประเทศไทย
2.30 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน ครูที่ปรึกษา อวท.
อวท.
2.31 โครงการตามภาระงาน

10,000
10,000
20,000
104,000
30,000
60,000
9,000

5,000
62,000
1,000
1,000
10,000
50,000
371,400

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

รวมเป็นเงิน
(หน่วย:บาท)

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

2.32 โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยอาเสพติดวิษณุ
เกมส์
2.33 โครงการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง
2.34 โครงการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาระดับชาติ
2.35 โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมและ
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่
2.36 โครงการพิธีไหว้ครู
2.37 โครงการเทศกาลอาสาฬหบูชาและถวายเทียน
จานาพรรษา(10000)จากเทศบาล
2.38 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักศึกษา
ใหม่
2.39 โครงการนักเรียนนักศึกษาอาสาจราจร ประจาปี
งบประมาณ 2563
2.40 โครงการวิทยาลัยสีขาวปลอดสิ่งเสพติด ประจาปี
การศึกษา 2563
2.41 โครงการวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจาปี
การศึกษา 2563
2.42 โครงการวันรณรงค์วันต้านยาเสพติด ประจาปี
การศึกษา 2563
2.43 โครงการเตรียมเครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563
2.44 โครงการรถคันนีม้ ีเจ้าของแล้ว ประจาปีการศึกษา
2563

ชื่อ-สกุล/งาน/ งบประมาณที่
แผนก ที่ใช้จา่ ย
ขอใช้
กิจกรรมฯ

70,000

กิจกรรมฯ
กิจกรรมฯ
กิจกรรมฯ

35,000
35,000
20,000

กิจกรรมฯ
กิจกรรมฯ

30,000

ทุกสาขาวิชา

79,600

ปกครอง

2,000

ปกครอง

5,000

ปกครอง

1,000

ปกครอง

1,000

ปกครอง

1,000

ปกครอง

3,000

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

รวมเป็นเงิน
(หน่วย:บาท)

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ-สกุล/งาน/ งบประมาณที่
แผนก ที่ใช้จา่ ย
ขอใช้

2.45 โครงการหยุด ดับ เข็น จอด ประจาปีการศึกษา
ปกครอง
5,000
2563
2.46 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี
แนะแนว
4,800
การศึกษา 2563
2.47 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา
วิจยั ฯ
2,000
2562 ในระดับสถานศึกษา
2.48 โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษา
ครูที่ปรึกษา
3,000
ประจาวัน กิจกรรม homeroom
2.49 โครงการศึกษาสภาพปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ
ครูที่ปรึกษา
2,000
กลุ่มมีปัญหา ประจาปีการศึกษา 2563
2.50 โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วันค
แกนกลาง
20,000
ริตมาสและวันขึ้นปีใหม่
2.51 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แกนกลาง
12,000
2.52 โครงการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
แกนกลาง
20,000
อาชีวศึกษา-เอสโซ่
2.53 โครงการสอบธรรมศึกษา
ค้าปลีก
2.54 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
แกนกลาง
10,000
2.55 โครงการคณิตคิดเร็ว
แกนกลาง
5,000
2.56 โครงการครอบครัวศีล 5
แกนกลาง
5,000
2.57 โครงการสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
ศูนย์คุณธรรม
20,000
จัดสรรให้ชมรม 1,360,660
โครงการ เก่งดีมีความสุข
2.58 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน
กิจกรรม
10,000
2.59 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพโฟล์คซองคนพันธ์อาร์
กิจกรรม
2.60 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพวงดนตรี
กิจกรรม

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

รวมเป็นเงิน
(หน่วย:บาท)

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท
ที่
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.70
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.80

งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ-สกุล/งาน/ งบประมาณที่
แผนก ที่ใช้จา่ ย
ขอใช้

ซ่อมบารุง
5,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
เทคนิคพื้นฐาน
30,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ก่อสร้าง
20,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คอมพิ
ว
เตอร์
5,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
อิเล็กทรอนิกส์
5,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ยานยนต์
20,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ไฟฟ้า
20,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
แกนกลาง
3,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
บัญชี
2,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
โรงแรม
4,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ค้าปลีก
3,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ก่อสร้าง
โครงการชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้างบริการ
ก่อสร้าง
โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง)
ก่อสร้าง
1,000
โครงการห้องเครื่องมือคุณธรรม
ครุภัณฑ์แผนก
436,170.0
ตูก้ ระจกบานเลื่อน
อิเล็กทรอนิกส์
30,000
ไฟฟ้า
45,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอีเ้ พื่อเตรียมความพร้อมรับ
ครุภัณฑ์ห้องเรียนหุ่นยนต์
ไฟฟ้า
50,000
เครื่องพันขดลวด แบบมือหมุน(20 เครื่องๆละ
2,500)
ซ่อมบารุง
28,800
โครงการพัดลมระบายอากาศ (6 ตัวๆละ 4,800)
เทคนิคพื้นฐาน
32,370
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30,000
โครงการเก้าอีน้ วมสาหรับห้องปฏิบัตกิ าร
คอมพิวเตอร์(30 ตัว ๆละ 1,000)

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

รวมเป็นเงิน
(หน่วย:บาท)

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท
ที่

2.81
2.82
2.83
2.84
2.85
2.86
2.87
2.88
2.89
2.90
2.91
2.92
2.93
2.94
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
2.100

งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ-สกุล/งาน/ งบประมาณที่
แผนก ที่ใช้จา่ ย
ขอใช้

บัญชี
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
ห้องปฏิบัตกิ ารคอมฯกับบัญชี
โครงการจัดซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์
บัญชี
โครงการจัดซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์
ช่างยนต์
โครงการจัดซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์
การโรงแรม
โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอีเ้ รียน
ธุรกิจค้าปลีก
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ A3
ก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ A4
ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์งาน/ฝ่าย
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์
บริหารงานทั่วไป
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Epson
ประกันคุณภาพ
โครงการจัดซื้อเครื่องเย็บเล่มเอกสาร (แม็กใหญ่)
วิจยั ฯ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+เครื่องสารองไฟฟ้างานวางแผนฯ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+เครื่องสารองไฟฟ้า หลักสูตร
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Epson
วัดผล
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้อง อวท.
สื่อการเรียนการสอน
โครงการจัดซื้อตูก้ ระจกบานเลื่อน 2 ประตู
ทวิ/ร่วมมือ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์
พัสดุ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์
โครงการพิเศษ/แนะแนว
โครงการจัดซื้อเลนท์กล้อง wide และแบตเตอร์รี่
ประชาสัมพันธ์
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขอาคารสถานที
าว
่
โครงการตามภาระงาน/ตามนโยบาย
ทุกสาขาวิชา
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักศึกษา
ใหม่ ปวส.

90,000
20,000
20,000
20,000
40,000
27,000
3,000
222,660
6,500
5,000
3,360
30,000
30,000
5,000
30,000
4,800
18,000
5,000
35,000
50,000
251,200
27,200

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

รวมเป็นเงิน
(หน่วย:บาท)

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท
ที่
2.101
2.102
2.103
2.104

2.105
2.106
2.107
2.108

งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ-สกุล/งาน/ งบประมาณที่
แผนก ที่ใช้จา่ ย
ขอใช้

โครงพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจาปีการศึกษา 2562ทะเบียน
โครงการจัดทาบัตรนักเรียนนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2563
ทะเบียน
โครงการอบรมเทียบโอน
หลักสูตร
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติ
วางแผนฯ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการพัฒนาแผนก/งาน
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายห้องปฏิบัตกิ าร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
โครงการกัน้ ห้องเพื่อการศึกษา
การโรงแรม
โครงการกัน้ ห้องหุ่นยนต์ (อิเล็กทรอนิกส์)
อิเล็ก
โครงการจัดทาห้องเก็บอุปกรณ์และพื้นที่ปฏิบัตงิ าน
ซ่อมบารุง

2.109
2.110 โครงการปรับปรุงห้องน้า
2.111 โครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัตงิ านแผนกช่างยนต์
2.112 โครงการกัน้ ห้องเพื่อการศึกษา
โครงการจัดซื้อพัดลมเพดาน พร้อมติดตัง้ +กระดาน
2.113 ไวท์บอร์ด
2.114 โครงการจัดซื้อวัสดุกนั้ ห้องสานักงานพัสดุ
2.115 โครงการระบบ RMS
2.116 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคฯ
โครงการเตรียมประเมิน
2.117 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

40,000
56,000
28,000
100,000
572,400
30,000
5,000
50,000
100,000
100,000

ก่อสร้าง
ยานยนต์
ค้าปลีก
แกนกลาง

84,600
70,000
50,000
58,800

พัสดุ
ศูนย์ข้อมูล
ความร่วมมือ

59,000
60,000
93,000

บุคลากร

300,000

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

รวมเป็นเงิน
(หน่วย:บาท)

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ-สกุล/งาน/ งบประมาณที่
แผนก ที่ใช้จา่ ย
ขอใช้

2.118 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการ ประกันคุณภาพ
100,000
ประกันคุณภาพภายนอก (รอบ4)
2.119 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการ ประกันคุณภาพ
50,000
ประกันคุณภาพภายใน
2.120 โครงการห้องเรียนเฉพาะทาง
หลักสูตร
200,000
1,857,200
3.00 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ
3.01 1.โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
ปกครอง
21,000
3.02 2.โครงการค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมประกอบ
ส่งเสริม
150,000
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
3.03 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้าง
ส่งเสริม
จิตสานึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ
3.04 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ส่งเสริม
ผู้เรียน
ส่งเสริม
3.05 โครงการศึกษาดูงานแผนธุรกิจนักเรียนนักศึกษา
3.06 3. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อ
ทวิภาคี
50,000
เป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาฯ
4. โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากร
แนะแนว
48,000
3.07 วัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษฯ
3.08 5.โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาฯ(ทวิภาคี)
ทวิภาคี
86,500
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและ
3.09 ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ทวิภาคีฯ

1,000

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

รวมเป็นเงิน
(หน่วย:บาท)

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ-สกุล/งาน/ งบประมาณที่
แผนก ที่ใช้จา่ ย
ขอใช้

3.10 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและ
ทวิภาคีฯ
ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึก
ทวิภาคีฯ
อาชี
พ
ภาคเรี
ย
นที
่
2
ปี
ก
ารศึ
ก
ษา
2562
3.11
3.12 โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึก
ทวิภาคีฯ
อาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ทวิภาคีฯ
ภาคี (การเขียนแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถาน
3.13 ประกอบการ) ประจาปีการศึกษา 2562
3.14 โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการนักเรียน
ทวิภาคีฯ
นักศึกษาฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการนักเรียน
ทวิภาคีฯ
นักศึกษาฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ ภาค
3.15 เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
3.16 6. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
ทวิภาคี
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการส่งครูเข้าพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพใน
ทวิภาคี
3.17 สถานประกอบการ ประจาปีงบประมาณ 2563
3.18 7.โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
โครงการพิเศษ
(Fix it Center)
โครงการพิเศษ
3.19 โครการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
3.20 โครการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โครงการพิเศษ

1,000
10,000
10,000
10,000

1,000

1,000

105,500

876,000

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

รวมเป็นเงิน
(หน่วย:บาท)

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้เงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
หน่วย : บาท
ที่

3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26

3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32

งาน/โครงการ/กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ
โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับ
กรมขนส่งทางบก
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะสั้น 180 อาชีพ
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
8.โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา
โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหา
การออกกลางคัน ประจาปีการศึกษา 2563
โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา เพื่อลด
ปัญหาการออกกลางคัน ประจาปีการศึกษา 2563
9.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
10. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนฯ
11.โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานนานาชาติ
12. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
13.โครงการค่าใช้จา่ ยโครงการจัดหาบุคลากรเพื่อ
คืนครูให้นักเรียน

ชื่อ-สกุล/งาน/ งบประมาณที่
แผนก ที่ใช้จา่ ย
ขอใช้
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
ปกครอง

23,000

ครูที่ปรึกษา

10,000

ครูที่ปรึกษา

15,000

บุคลากร
หลักสูตร
ความร่วมมือ

189,600
50,000
40,000

แกนกลาง
บุคลากร

100,000
117,600

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2563
ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

รวมเป็นเงิน
(หน่วย:บาท)

洲酌轟「…埴m抗廿□‰
訪肌翻し仰統描郁諦∩

晶詣∩窮的1糾

剛‰

ク013ブル彬も

轟….若鳥...勲...ノ...綾♭
朋1………….乏0 ・00

くれ聯「軸「盲訊肌細胴統帥剛橘∩

崩

/蛤も

帽即

刊8叩薪蜘噛揃冊n摘誘1恥庇調1請掴.頓もoo

物

崩均補則軸も

鳥肌 齢11」的n丁重的「轟晒前糊∩南∩

舟的寸描n薄謝棚封印雨脚剛航購咽「鵬卿「正調請協「し約日「轟前脚山師

了的n「河轟「恥庇…酬.乱も銑,00壷構し軋皿柵抗日l轟湘肌時制「帥瑞細論船側

紳甲前脚約両諸n「謝1脚噂翫「輔璃「恥同期1….航細騎垂加拙託
細胞明治胴離品山師利n「抽諸「恥庇…….乱も意も馴縮ま高調も
翻し都制壷も
⑥.同湖晒「廿

も・貼葡1利「叩輔

裡J
面婚帥揃繁U印判a)
萌Ⅵ轟や「地つ「拙細岡羽Uく庇劉「餌

鮒両軸醐晒
し龍山利付仙/①制飢何世帯

……………… … 写

}主な、命、ち

二施
!

梗轟鞍壷….同.う
剛鮒調n「諦輔壷品昔
鮒廿的寄書甜紺維持′諦汀●高一

后「永和勘1請的旧翰調う∩朋納
品も。o心的も

鼠関南轟脚制nl珊補的端折皿恥噛輸珊円両論心血糾問地相,
緬誼湘南短調鍋肌∩朋勧請冷温肌噂覇「珊「同調「恥J捌「….乱もぼら帥論証競れ桐山n「青

銅「乱心翻1画…吋的n「机細岡肌理醐「羅臼「諦洲細雨細部↓細細雪補間研n諦前
脚相調糾明嶋間脳闘綱滝壷型脚櫛鉦削糊昂的鳴nl理綱「諦醐朴掬「物納湘糊…
n「糊細捕n印幡納「諦細壷∩せ順調抽諸型脚嗣8納1南∩蹄的「前門寄航読轟鵬∩制…
荊胤nl揃n「前脚噛揃「脚「訊塙諒融両捌「拙胴・髄も珊
帥湖的糠剛n「諦句l抑咽U由利「帥調制舶脚榊南別個雪

④.調「綿緬壷

・庇滞「地∩塙紬n「盲

高糊↑諭

も言壷号的誘翫「壷焼胤抑制
飢朝脚や諭∴∴ Ⅵ「柳的「
丘調的鳴
く面捕

羽山薄6↑調n捕縄nl盲

食.録「洞「利害翁宵 l糊∩穂高

∩モモ純n「う

も.叫「掘轟8

鞘的

∩雪盲紬n「盲

d.調「調壷「

机融っ

∩盲盲調n「う

患,物1勘舗く繭名

証判農

∩年号軸n 「盲

を咽碕帥

補蜜叫棚鵬

∩盲盲紬nl盲

∩盲盲紬n「盲

∩精細n「盲胴乱雷同「甲「盲

∩刺n「乱掘紳雄性郁肌理1モ

⑥○ ○即洞1壷闘縮占∴∴鏡噺

勧宙崩:
⑥.鍋「細明細㈱n「雪崩側諸醐鵬噛捌轟胴
も.舶「利「続鮒U塵抑制脚「紬関山哀溺踊

れ翻「珊「肋間11涙胴n「判別咽婦調「櫨龍前端「軋軸融「細重刷翻新地

雨中品柄「制「幸融祖
制糊練閥棚品胤胴討舟皿叩鴫輸1抑1駅南紬
◎.間商緬南

ln靭つ諸

も.轟制覇踊諦∴∴祖師抑
m.録l的蒔
宣.調「洞「欄呑瑞露

く函舶
l糊∩挿壷

両警笛間n雪柳n「盲

制暁軸抑制晒
附則…
∩粍抑「盲

&.物「前知轡

幣的

も.調「軸軸の∩

かし約つ

れ廿l前部咽膚

…晶na

胴削nl青

勘純

構糾m雪

息.調「a前部咽も

楠紬「盲
n稀卿「与

原.物置飢納ま..

ふ.調「抗湘弓

満珊

附則晒

⑪0.物「郎鳩羽細

∩揃讃n「

n稀軸n「青

㊥㊦.録置き帰る「翫舌

竜Ⅵ「

∩構蜘n「年

◎も.物「洞1つ軸1答

寄a轟的咽

∩捕物n「盲

⑥…「前約

品塙・的

∩捧持n l盲

⑥壷.地「肌両軸

動」机や

⑥&.調「勘馴轟竜

屯弧前編や

⑪も.明轟的「

や郡穂綿

∩粍卿「言

④d.印洞「つ締高帥

う都

∩精機n「盲

⑥ふ調理勧諸

両誌輯綜

∩鞘撮れ「盲

⑥虎.軸白虎や銑I

品蟻瀧轡

∩捕縄n 「了

も0.録「洞「請負lつ翁

糊けⅦ薄地

∩稀地肌盲

も⑥.調てき面「録間男

ぜ1a乳甜厨

∩稲抑「盲

もも. ¶「く淘「つて順 欄内飢1

朋帥胴i噸

帽削胴

もm・unO糾鵬

笥直読

∩制…

も色男「や稲畑n「

審問つ楕部

朋糊n「雪

も別間「つ確固訪

崩呼∴∴∴∴ ∩制…

もも.調「軸堀端

弧つや由1

∩捕物n「盲

的・持て寸時昨肌

高徳鴫棚

帽剛n「乱掘湘叩…

味.調「洞「壷a劫鴨

網棚

∩盲糊n 「盲

帽別冊

楠抑「棚g紳拘愉叫…

暴雨摘:
⑥.削轟輔圃晶品南側嶋悌n「両前執山塊n胴.乱も銃創
も.鼠肌弧帥師や論調轟萌u暁紬「…孔も軸
飢正鵠同形や綱「脚」噸揃醐雨蒋都制巾執れ醐・打出的調
印鵬ざ∩練削れl前曲個糊同軸的弱萌か甜

◎.掃討謙称壷
も.咽婚帥
乱廿N糾論議諦

擁帥師部
掠弛明細愉
紙筒

抽馴肌削棚
∩制胴
∩刺nl親衛旧師甲「盲

動訊高:
⑥.手間刺鵬綱1脚廿剛偏抑「雪馳胤nl論調的「討論関崎翫1抽轟智
やU巾刺「制札乱も意b劇

も.制1塙珊n菰絹」叫駄「∩制移∩制棚
飢・璃可成轟轟癌朋調旋熟柿他日剃孤高

/成勧...

前者騎鵬∩糊n「轟南瑠璃的謝組胤的仙伽的踊れ細心「…急諭山繭竜
網棚品棚「棚「盲

熟的鍋上申即納も制。
//乙房￣一
山「増補判読1揃咽両

軸的醐…
掛軸nl轟品的晶綺「調的「再的「紀州稲胤印刷勧

รายละเอียดวิธีการเขียนโครงการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

โครงการที่ 1.1

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ จัดทาป้ายและธงสัญญาลักษณ์
ผู้ประสานงาน นายสุนทร สีบูจันดี
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ 086-809-9919
โทรสาร 036-344-088
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ
ด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นมีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน

 งานประกันคุณภาพ ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธ์กิจที่ ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ ได้สารวจและเล็งเห็นความสาคัญ การจัดพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก เพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน และเข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระ
เกียรติคุณไปยังนานาประเทศด้วย เนื่องจากมีธงตาสัญ ญาลักษณ์ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมดังนั้น งานอาคาร
สถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงได้จัดทาโครงการจัดทาป้ายและธงสัญญาลักษณ์นี้ขึ้นมาเพื่อให้มีธงเพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3.2 เพื่อมีธงเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 จัดซื้อธงตราสัญญาลักษณ์ จานวน..........
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 เพื่อมีธงเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่าง
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1. เชิงปริมาณ
6.1.1 ธงตราสัญญาลักษณ์ จานวน..........
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีธงตราสัญญาลักษณ์เพียงพอต่อการจัดงานกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
๗. พื้นที่ดาเนินการ - บริเวณอาคารโดมเอนกประสงค์ และห้องประชุมของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่ออานวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
8.2 เพื่อนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

ธงตราสัญญาลักษณ์ จานวน..........

-

เชิงคุณภาพ

มีธงตราสัญญาลักษณ์เพียงพอต่อการจัดงานกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ

-

เชิงเวลา

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

-

เชิงค่าใช้จ่าย

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าวัสดุทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 10,000.- บาท

10,000.-

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1 2 3 4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

หมวดเงิน
พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

ง

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
ธงตราสัญญา

ลักษณ์
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
จานวน..........

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

วิทยาลัยเทคนิค 10,000.มวกเหล็ก
66 หมู่ 9 ตาบล
มิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
18180
รวมเงิน

10,000.-

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000.-

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการที่ 1.2

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ผู้ประสานงาน นายสุนทร สีบูจันดี
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ 086-809-9919
โทรสาร 036-344-088
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ
ด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นมีเอกภาพใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน

 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและคุรุภัณฑ์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็น
ระยะเวลา 21 ปี มีการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามความต้องการที่หลากหลาย เช่น การเรียนการสอน
ระบบปกติ ระบบปกติทวิภาคี ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และหลักสูตรระยะสั้น น โดยในปัจจุบันพื้นที่
โดยรอบของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ดาเนินการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพื่อ สร้าง
ความพึ่งพอใจให้กับผู้เรียนและบุคคลภายนอก ดัง นั้น งานอาคารและสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงได้จัดทา
โครงการปรับ ปรุง ภูมิ ทัศ น์ภ ายในวิ ทยาลั ย เทคนิ คมวกเหล็ กให้มี ระเบี ย บและความสวยงามเป็น การเสริม สร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ การใช้อาคารสถานที่ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
3.2 การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการมีระเบียบ ความสะอาด ความปลอดภัย
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทาโครงการปรับปรุงภูมมิทัศน์
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 ได้จัดทาหลังคาทางเดินที่บริเวณทางเดินเท้า
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ภูมิทัศน์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๗. พื้นที่ดาเนินการ บริเวณภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเท้า
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

-

เชิงคุณภาพ

ภูมิทัศน์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

-

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

-

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าวัสดุทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 287,820.- บาท

287,820.-

/๑๐.สรุปขั้นตอน..
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

ง

ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก

วิทยาลัยเทคนิค 287,820.มวกเหล็ก
66 หมู่ 9
ตาบลมิตรภาพ
อาเภอ
มวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
18180
รวมเงิน
287,820.-

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 287,820.-

12. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการที่ 1.3

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
…………......………………………………
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
ผู้ประสานงาน นายสุนทร สีบูจันดี
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ 086-809-9919
โทรสาร 036-344-088
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ
ด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นมีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน

 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและคุรุภัณฑ์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่ ได้ดาเนินการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวในการทาความสะอาดภายใน
วิทยาลัย พบว่าวัสดุอุปกรณ์การทาความสะอาดของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กยังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้น
งานอาคารสถานที่ จึงเล็งเห็นว่าวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กควรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ง านบ้านงานครัวในการทาความ
สะอาดให้เพียงพอต่อการใช้งาน และตรงกับงานที่จะใช้ในแต่ละงานงานละครั้ง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
3.2 เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาดและมีเพียงพอต่อการใช้งาน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ง านบ้ า นงานครั ว เพี ย งพอต่ อ การใช้ ง านและช่ ว ยให้ ก ารท างานรวดเร็ ว ปลอดภั ย และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1. เชิงปริมาณ
- ห้องน้าในอาคารและห้องพักครูในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

จานวน 20 ห้อง
รวมทั้งสิ้น 20 ห้อง

6.2. เชิงคุณภาพ
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวที่ใช้การดูแลและบารุงรักษาสถานที่ต่าง ๆ ในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก
7. พื้นที่ดาเนินการ บริเวณภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ง านบ้ า นงานครั ว เพี ย งพอต่ อ การใช้ ง านและช่ ว ยให้ ก ารท างานรวดเร็ ว ปลอดภั ย และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

ห้องน้าในอาคารและห้องพักครูในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงคุณภาพ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวที่ใช้การดูแลและบารุงรักษา
สถานที่ต่าง ๆ ในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าวัสดุทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 40,000.- บาท

หน่วยนับ
20 ห้อง
-

40,000.-

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นทีด่ าเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

ง

ห้องน้าใน
อาคารและ
ห้องพักครูใน
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก

วิทยาลัยเทคนิค 40,000.มวกเหล็ก
66 หมู่ 9
ตาบลมิตรภาพ
อาเภอ
มวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
18180
รวมเงิน

40,000.-

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 40,000.11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการที่ 1.4

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
…………......………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน นางสาวลีลาวดี พรหมบิน
ตาแหน่ง พนักงานราชการครู
โทรศัพท์ 087 – 8593 - 535
โทรสาร 036-344088
E-mail lawa_la_@hotmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากร มีความประสงค์ดาเนินการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการเอกสารต่างๆ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามกาหนด
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 บุคลากรภายในวิทยาลัยฯใช้ถ่ายเอกสาร เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1. การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5.2 การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามกาหนด
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่ องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อ ง โดยมีบุค ลากรภายในวิท ยาลั ยฯใช้ถ่ ายเอกสาร จานวน
75 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นและทันต่อเวลาและส่งตามกาหนด
๗. พื้นที่ดาเนินการ ห้องงานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ ห้องงานบริหารงานทั่วไป ในงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และทันต่อเวลาส่งตาม
กาหนด
8.2 งานงานบริหารงานทั่วไป มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานมากยิ่งขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

หน่วยนับ

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
75 คน

เชิงคุณภาพ

- การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามกาหนด
- การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เชิงเวลา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖2 – 30กันยายน ๒๕63
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงค่าใช้จ่าย

1. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานทั่วไป
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

40,000 บ.

รวมทั้งสิ้น 40,000 บ.
/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
หมวดเงิน

ดาเนินการในไตรมาส

()
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1 2 3 4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

ง

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
การปฏิบัติงาน
ณ
40,000

ด้านเอกสารเกิด งานบริหารงาน
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
ประสิทธิภาพ
ทั่วไป

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
วิทยาลัยเทคนิค
 และความ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
สะดวกรวดเร็ว
มวกเหล็ก
ยิ่งขึ้น
รวมเงิน

40,000

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 40,000
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการที่ 1.5

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
…………......………………………………
1. ชื่อโครงการ ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ผู้ประสานงาน นายอนุสรณ์ หาญอาษา
ตาแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ
โทรศัพท์ 081-905-6179
โทรสาร E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานประกันคุณภาพ  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.6 การบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะของทาง
ราชการ ซึ่งรถยนต์นี่มีความจาเป็นในการใช้ดาเนินงานเป็นยานพาหนะสาหรับเดินทางไปราชการ งานพัสดุจึงได้
เล็งเห็นถึงความจาเป็นและความสาคัญในเรื่องของการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ ให้มีความพร้อมสาหรับการใช้
ในทางราชการอยู่เสมอ ดังนั้น เพื่อความมีประสิทธิภาพต่อการดาเนินงานต่างๆ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ในเรื่องของการบารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่
ของยานพาหนะที่ใช้ในราชการให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รถยนต์ราชการของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ประกอบไปด้วย รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จานวน 1 คัน รถบรรทุก ดับเบิ้ลแคบ จานวน 2 คัน และ
รถบรรทุก หกล้อ จานวน 1 คัน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อการสารวจและตรวจสอบความชารุด บกพร่องของยานพาหนะ ซึ่งจะนาไปสู่การซ่อมแซมและการ
บารุงรักษาให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเดินทางไปราชการของทางวิทยาลัยต่อไป
3.2. เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการบารุงรักษารถยนต์ ซึ่ง เป็นยานพาหนะของทางราชการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)
- รถยนต์วิทยาลัยมีใช้งานได้ปกติ จานวน 4 คัน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome)
- รถยนต์วิทยาลัยใช้งานราชการได้อย่างปลอดภัย
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.2 เชิงปริมาณ
- ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 1,000 คน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

6.2. เชิงคุณภาพ
- รถยนต์ ร าชการของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค มวกเหล็ ก ได้ รั บ การซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษาและใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 รถยนต์ได้รับการซ่อมแซมและการบารุงรักษาให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเดินทางไปราชการ
ของทางวิทยาลัย
8.2 การดาเนินการเกี่ยวกับการบารุงรักษารถยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะของทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ
รถยนต์ได้รับการซ่อมแซมและการบารุงรักษา
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

4 คัน

รถยนต์ร าชการของวิ ทยาลัย เทคนิ คมวกเหล็ ก ได้ รั บการซ่อ มแซม
บารุงรักษาและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ค่าใช้สอย
เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง
เปลี่ยนกรองโซล่า,กรองอากาศ,เปลี่ยนกรองน้ามัน
เปลี่ยนยางรถยนต์ตามอายุการใช้งาน
ซ่อมบารุงรักษาเครื่องยนต์ และเครื่องปรับอากาศรถยนต์
รวมทั้งสิ้น

100,000

/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1 2 3 4

หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

ง

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

100,000

รวมเงิน

100,000

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 100,000
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการที่ 1.6

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
…………......………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ
ผู้ประสานงาน นายศักดา ขาเขียว
ตาแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ 095-248-1597
โทรสาร E-mail sakda7812@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิตทิ ี่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นมีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 75 เครื่องที่ใช้ในการการเรียน การสอนและเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีจานวน 40 เครื่อง ซึ่งเป็นปัญหาต่อการเรียน การสอนของครูทุก
ครั้ ง เนื่ องจากจะต้อ งมีผู้ เ ชีย วชาญค่ อยซ่ อมทุ กครั้ง ที่ มีก ารใช้ง าน เนื่ อ งจากปั ญ หาจากตั ว อุป กรณ์ ที่ใ ช้ง านเป็ น
ระยะเวลายาวนานส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไ ม่สามารถใช้ง านได้เป็นปกติ ซึ่ง ส่ง ผลต่อการเรียน ของนักเรียน
นักศึกษาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงขออนุญาตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซ่อ ม
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ พร้อมใช้งานตลอดเวลา และเครื่องคอมพิว เตอร์มี ประสิท ธิภาพ มีคุณภาพต่อการใช้ง าน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงได้จัดทาโครงการดัง กล่าวขึ้นเพื่อขอความสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3.2. เพื่อปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในระยะเวลายาวนาน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.3. เพื่ออานวยความสะดวกในด้านการเรียนคอมพิวเตอร์หน่วยเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติ
3.4. เพื่อแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 210 เครื่อง
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1. นักเรียน นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติที่มีคุณภาพ
5.2. เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 30 เครื่อง
5.3. นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
5.4. นักเรียน นักศึกษามีพร้อมก่อนเข้าสถานประกอบการ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1. เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 20 เครื่อง
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานในด้านการเรียน การสอนได้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
๗. พื้นที่ดาเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
8.3 นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

เชิงคุณภาพ

เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานในด้านการเรียน การสอนได้มี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

20 เครื่อง

ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 15 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

30,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท
/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
หมวดเงิน

ดาเนินการในไตรมาส

()
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ /
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
/
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

ง
เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 20 เครื่อง

สาขาวิชาคอม
พิวเตอร์ธุรกิจ

30,000

รวมเงิน

30,000

/
/

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการที่ 2.1

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ผู้ประสานงาน นางสาวลีลาวดี พรหมบิน
ตาแหน่ง พนักงานราชการครู
โทรศัพท์ 087 – 8593 - 535
โทรสาร 036-344088
E-mail lawa_la_@hotmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา
มิติที่ 3 การสร้า งประสิทธิ ภาพด้ านการจัด การ “การบริหารจัด การเป็นที่ย อมรับ เชื่อ มั่น มี เอกภาพใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนปละผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 15 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอน
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา จาเป็นต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมสถานศึกษาเป็นประจาทุกภาคเรียน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู
และอื่น ๆ เข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาถือเป็นการประชุมที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารได้มีบทบาทหน้าที่ร่วมกับวิทยาลัย ในการจัด
การศึกษา
3.2 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับคณะกรรมการ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รู้เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome)
5.1. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รู้เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษา
5.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีความเข้าใจเกี่ยวกับผล
การดาเนินงานของสถานศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1. เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 30 คน
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รู้เกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษา
6.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารได้มีบทบาทหน้าที่ร่วมกับโรงเรียนใน
การจัดการศึกษา
8.2 เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยกับคณะกรรมการ

/9. ตัวชี้วัด...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก

จานวน
30 คน

เชิงคุณภาพ

- คณะ ก ร ร มก าร บริ ห าร สถ าน ศึ ก ษา และ คณะ ก ร ร มก า ร
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
- คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษา และคณะกรรมการวิ ท ยาลั ย
เทคนิ ค มวกเหล็ ก มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ผลการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษา

เชิงเวลา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖2 – 30 กันยายน ๒๕63
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการประชุม
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

6,000.-

รวมทั้งสิ้น

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
1 2 3 4
ง
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
การปฏิบัติงาน
ณ
6,000

ด้านเอกสารเกิด งานบริหารงาน
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
ประสิทธิภาพ
ทั่วไป

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
วิทยาลัยเทคนิค
 และความ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
สะดวกรวดเร็ว
มวกเหล็ก
ยิ่งขึ้น
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

6,000
6,000

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 2.2

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ประเมินุณภาพการสอนของครู
คุ
ผู้สอน ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน นายนปคณ ฉิมช้าง
ตาแหน่ง หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร 036-344088
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ ด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้มอบหมายให้ง านวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่ง ประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ จัดทาแบบประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอนทุกรายวิชา เพื่อนาผลจากการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้ดียิ่งขึ้น งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผู้สอนต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อประเมินคุณภาพของการสอนของครูผู้สอน
3.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
3.3 เพื่อนาผลจากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
- ครู จานวน 41 คน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
- ครูผู้สอนนาผลจาการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูจานวน
41 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนนาผลจาการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
8.2 นาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

ผู้อบรม จานวน 41 คน

เชิงคุณภาพ

ครู สา ม าร ถแ ก้ ไ ข ปั ญ ห าก าร จั ดก าร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ดย ใ ช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
41 คน

ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
-

-

/๑๐.สรุปขั้นตอน..
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการใน
ไตรมาส
()
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
ครูผู้สอนนาผล
จาการประเมิน
ที่ได้มาปรับปรุง
และพัฒนาใน
การจัดการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
12. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 2.3

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
…………......………………………………
1. ชื่อโครงการ อบรมพัฒนาบุคลากร “การทาวิจัยในชั้นเรียน”
ผู้ประสานงาน นายนปคณ ฉิมช้าง
ตาแหน่ง หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร 036-344-088
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ ด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษา ครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รู้จักนาวิธีการสอนและเทคนิคการสอนมาจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ ดังนั้นครูต้องเป็นผู้มีความสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ใน
การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ การวั ด และประเมิ น ผลให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพจริ ง และครู ส ามารถน า
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูผู้สอนทุกท่านจัดทาวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน
3.๒ เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหาของผู้เรียน
3.๓ เพื่อพัฒนาครูในการนาวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
- ผู้อบรม จานวน 41 คน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
- ครูสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1. เชิงปริมาณ
- ผู้อบรม จานวน
41 คน
6.2. เชิงคุณภาพ
- ครูสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู้สอนทุกท่านจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน
8.2 ครูผู้สอนทุกท่านพัฒนา แก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
8.3 ครูผู้สอนทุกท่านพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

ผู้อบรม จานวน 41 คน

เชิงคุณภาพ

ครู สา ม าร ถแ ก้ ไ ข ปั ญ ห าก าร จั ดก าร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ดย ใ ช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่าง (50 คน x 25 บาท x 1 มื้อ)
2. ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)
3. ค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิล (ขนาด 3 เมตร x 1 เมตร)
ค่าวัสดุ
1. กระดาษ A4 (5 รีม x 110 บาท)
2. กระดาษ A4 สี (2 รีม x 180 บาท)
3. ดินสอ (2 กล่อง x 20 บาท)
รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ
41 คน

1,250 บาท
2,500 บาท
300 บาท
550 บาท
360 บาท
40 บาท
5,000 บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการใน
ไตรมาส
()
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
ครูสามารถ
วิทยาลัยเทคนิค
5,000
แก้ไขปัญหาการ มวกเหล็ก
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
กระบวนการวิจั
ยในชั้นเรียนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวมเงิน
5,000
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
5,000

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 2.4

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
…………......………………………………
1. ชื่อโครงการ จัดนิทรรศการงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจาปี 2563
ผู้ประสานงาน นางศิริณภา กุลสุวรรณ
ตาแหน่ง หัวหน้าแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร 036-344088
E-mail sirinapa3022@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เพื่อในงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจาปี 2562 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิดงาน ณ อ.ส.ค. บริเวณเชิงเขา ติ ด ท า ง แ ย ก เ ข้ า
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี งานแนะแนวอาชีพและการ จั ด ห า ง า น จึ ง ไ ด้ จั ด ท า
โครงการจัดนิทรรศการ เพื่อจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ และสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยตลอดจน
การให้บริการแก่ประชาชนผู้สนใจ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อ จัด แสดงนิทรรศการเทศกาลโคนมแห่ ง ชาติ และจัด แสดงสิ่ ง ประดิษ ฐ์ข องคนรุ่ นใหม่ ของนั กศึ กษา
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3.2 เพื่อแนะแนวการศึกษาในสายอาชีพและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
- คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ ที่เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า 200 คน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
- คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการได้รั บ
การบริการจากวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.3 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ ที่เข้าร่วม จานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน และผู้มาใช้
บริการได้รับการบริการจากวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง
๗. พื้นที่ดาเนินการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8.2 เพื่อแนะแนวการศึกษาในสายอาชีพและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจสานักงานมากยิ่งขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
- คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ ที่
เข้าร่วม

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
200 คน

- คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์
จริงในการปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการได้รับการบริการจากวิทยาลัย
เป็นอย่างดียิ่ง

ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย

8,000.-

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส ( )

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

2

3

√
√
√
√

4

เป้าหมาย (เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร ค รู ณ องค์การส่งเสริม
เจ้ า หน้ า ที่ นั ก เรี ย น กิจการโคนมแห่ง
นั ก ศึ ก ษา และผู้ ม าใช้ ประเทศไทย
บริการ ที่เข้าร่วม 200
คน
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบ
งบเงิน
รายจ่ายอื่นๆ อุดหนุน
8,000.-

8,000.8,000.-

โครงการที่ 2.5

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
…………......………………………………
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ผู้ประสานงาน นายจารูญ ก้านลาใย
ตาแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 0-3634-4673
โทรสาร E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สิ่งที่เป็นหัวใจสาคัญ คือ การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญและบุคคลที่สามารถ
ทาให้การศึกษาเกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดคือ ครูผู้สอนเพราะครูผู้สอนเป็นตัว กาหนดประสิทธิภาพ
ของนักเรียน สถานศึกษาคือการดาเนินการให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้สามารถสร้างเสริ ม
นักเรียนให้มี พัฒนาการทุกด้าน ครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในด้านจัดกระบวนการ
เรียนรู้และมี ความรู้ทางวิชาการที่ทันต่อเหตุการณ์การส่ง เสริมเทคนิค การจัดการเรียนการสอนและการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
ดังนั้น การอบรมการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่ ถือว่า เป็นยุทธศาสตร์สาคัญควบคู่กับการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพอย่าง จริ งจัง การจัดทาแผนการเรียนรู้ ทาให้ครูผู้สอนทราบล่วงหน้าว่าจะ
สอนอะไร เพื่อจุดประสงค์ใด สอนอย่างไร ใช้สื่อ อะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด เป็นการเตรียมตัวให้พร้อม
ก่อนสอน การที่ครูผู้สอนได้วางแผนการสอนอย่าง ถูกต้องตามหลักการย่อมช่วยให้เกิดความมั่นใจในการสอน ทาให้
สอนได้ครอบคลุมเนื้อหา สอนอย่างมีแนวทางและมี เป้าหมาย และเป็นการสอนที่ให้คุณค่าแก่ผู้เรียน ดังนั้น ครูผู้สอน
จึงจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ลักษณะ ขั้นตอนการจัดทาและหลักการวาง
แผนการสอน ตลอดจนลักษณะของแผนการสอนที่ดี เพื่อ ส่ งผลให้การเรียนการสอนดาเนินตรงตามจุดประสงค์
รายวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู เกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้
3.2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้
3.4 เพื่อพัฒนาทักษะ การจัดทาแผนการเรียนรู้ แก่ครูผู้สอน
3.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ถูกต้อง และนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู เกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome)
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู เกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
- ครู ทุกคน ได้เข้ารับการอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู เกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้
6.2.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.2.3 เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะครู เกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้
8.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8.3 เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
ครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 50 คน

หน่วยนับ

เชิง
ปริมาณ
เชิง ครู อาจารย์ ได้รับการพัฒนาด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน
คุณภาพ
เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เชิง
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย

10,000

/๑๐.สรุปขั้นตอน..
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
1

2

3

4

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ

 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ



3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

   

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

เรื่อง ฯลฯ)
ครู ทุกท่าน เข้า
ร่วมการอบรม
เขียนแผน

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ
ณ วิทยาลัย

หมวดเงิน
งบดาเนิงบ
นงาน
งบดาเนินงาน รายจ่ายอื่นๆ

งบเงิน
อุดหนุน
10,000

เทคนิคมวกเหล็ก



รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10,000
10,000

บารุง
การศึกษา

โครงการที่ 2.6

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
…………......………………………………
1. ชื่อโครงการ นิเทศการสอน
ผู้ประสานงาน นายจารูญ ก้านลาใย
ตาแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 0-3634-4673
โทรสาร ๐๓๖-๓๔๔๐๘๘
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 หมวด 4 แนว
ทางการจัดการศึกษา มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีป ระสิทธิภาพ รวมทั้ง การ
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การดาเนินงานให้เป็นไปตามนัยสาคัญ
ดังกล่าว บุคคลที่มีบทบาทสาคัญยิ่งคือ ครูผู้สอน ซึ่งจะเป็นผู้คิดค้น พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญ ความจาเป็นดังกล่าวและมองเห็นว่า ถ้า
ครูผู้สอนสามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
งานอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้การพัฒนาการเรียนการสอนปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจแต่ในปัจจุบันสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังมีข้อจากัดในการดาเนินการดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาซึ่งมีหน้าที่กากับ ดูแล การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัย จึงสนับสนุน ส่งเสริม
และมุ่งเน้นให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือครู ให้สามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นตัวผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนาไปปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
3.2. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนามาพัฒนางานการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3. นักเรียนมีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน
4. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
- ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน ทาให้การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 คณะครู ทุกสาขางาน ได้รับการนิเทศการสอน
5.2 บุคลากรครูมีการพัฒนาในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1. เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ คณะครู ทุกสาขางาน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรครูมีการพัฒนาในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู้สอนที่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สามารถคิดค้นและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง
8.2 ครูผู้สอนสามารถให้แนวทางการพัฒ นานวัตกรรมการเรีย นการสอน พัฒนางานในหน้าที่คืองานสอน
รวบรวมจัดทาเป็นผลงานทางวิชาการใช้ขอกาหนดตาแหน่งของตัวเองให้สูงขึ้นได้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
คณะครู ทุกสาขางาน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับการนิเทศ

หน่วยนับ

เชิง
ปริมาณ
เชิง บุคลากรครูมีการพัฒนาในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ
เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เชิง
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 20,000 บาท
/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส ( )

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1

2

3

4

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ  
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
   
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ


หมวดเงิน

เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

คณะครู ทุกสาขา
งาน

ณ วิทยาลัย
เทคนิคมวกเหล็ก

20,000

รวมเงิน

20,000

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
 ภาพถ่าย
 แบบสังเกต
 แบบสัมภาษณ์
 แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

งบดาเนิงบ
นงาน
งบดาเนินงาน รายจ่ายอื่นๆ

งบเงิน
อุดหนุน

20,000

บารุง
การศึกษา

โครงการที่ 2.7

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
…………......………………………………
1. ชื่อโครงการ จัดทาแบบทดสอบ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน นายนิธินัทธ์ นาพา
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ 081 – 548 - 8692
โทรสาร 036- 344-888
E-mail –
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔7
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดทาแบบทดสอบ สอบปลายภาค เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้าน
การศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของครูแต่ละรายวิชา ซึ่ง
เป็นกรอบแนวทางในการกากับดูแล ตรวจสอบการประเมินผล การเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทางงานวัดผลและ
ประเมินผลจึงได้จัดทาโครงการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕62
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อจัดทาแบบทดสอบประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย
3.2. เพื่อใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถ ในการประเมินผลการเรียน
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
- เอกสารการทาการทดสอบ
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

- นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1
จานวน 335 คน
6.1.2 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2
จานวน 235 คน
๖.๑.3 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3
จานวน 227 คน
๖.๑.4 นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1
จานวน 146 คน
รวมทั้งสิ้น 943 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาและทุกระดับชั้นปี ได้รับการประเมินผลการเรียนของนักเรียน
นักศึกษา
๗. สถานที่/พืน้ ที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล
8.1. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถในรายวิชาตามหลักสูตร
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

หน่วยนับ
335
235
227
146

คน
คน
คน
คน

จานวน
943 คน

นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ทุ ก สาขาวิ ช าและทุ ก ระดั บ ชั้ น ปี ได้ รั บ การ
ประเมินผลการเรียน

ในระหว่างสัปดาห์ที่ 16 - 18

งบดาเนินงาน

15,000

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

2

3

4






เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน
ง
นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัย
ได้
เทค
เข้ารับการทดสอบ นิคมวกเหล็ก
ความรู้
ความสามารถ
ในรายวิชาตาม
หลักสูตร
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล





ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป
15,000

15,000
15,000

เงินรายได้
งบอื่นๆ สถานศึก
ษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 2.8

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ คลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕62
ผู้ประสานงาน นายนิธินัทธ์ นาพา
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ 081 – 548 - 8692
โทรสาร 036- 344-888
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นการสอบวัด
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้น การ
พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของ
ครูแต่ละรายวิชา ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการกากับดูแล ตรวจสอบการประเมินผล การเรียนของนักเรียน นั กศึกษา
ทางงานวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดทาโครงการคลังสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา ๒๕62
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน
3.2. เพื่อเชื่อมโยงสู่โลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 เอกสารในการติวสอบ
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3
จานวน 227 คน
๖.๑.2 นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2
จานวน 122 คน
รวมทั้งสิ้น 349 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับชั้นปวช.๓ และ ปวส.๒ ได้รับการประเมินผลการเรียน
ของนักเรียน นักศึกษา
๗. สถานที่/พืน้ ที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล
8.2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
จานวน 227 คน
จานวน 122 คน

จานวน
349 คน

นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับชั้นปวช.๓ และ ปวส.๒ ได้รับ
การประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา

ในวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

งบดาเนินงาน

10,000

/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

2

3

4






เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน
ง
นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัย
ได้
เทค
เข้ารับการทดสอบ นิคมวกเหล็ก 10,000
ความรู้

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล





ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10,000
10,000

หมวดเงิน
งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

เงินรายได้
งบอื่นๆ สถานศึก
ษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 2.9

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕62
ผู้ประสานงาน นายนิธินัทธ์ นาพา
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ 081 – 548 - 8692
โทรสาร 036- 344-888
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นการสอบวัด
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้น การ
พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการการสอนของ
ครูแต่ละรายวิชา ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการกากับดูแล ตรวจสอบการประเมินผล การเรียนของนักเรียน นักศึกษา
ทางงานวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดทาโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕62
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน
3.2. เพื่อเชื่อมโยงสู่โลกการประกอบอาชีพและระบบคุณภาพการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 เอกสารในการติวสอบ
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๒ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3
จานวน 227 คน
๖.๑.3 นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2
จานวน 122 คน
รวมทั้งสิ้น 349 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับชั้นปวช.๓ และ ปวส.๒ ได้รับการประเมินผลการเรียน
ของนักเรียน นักศึกษา
7. สถานที่/พืน้ ที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1. มีข้อสอบให้ นักศึกษาสอบประเมินผล
8.2. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
จานวน 227 คน
จานวน 122 คน

จานวน
349 คน

นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาระดับชั้นปวช.๓ และ ปวส.๒ ได้รับ
การประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา

ในวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

-

-

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

2

3

4






เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน
ง
นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัย
ได้
เทค
เข้ารับการทดสอบ นิคมวกเหล็ก
ความรู้
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล





ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

เงินรายได้
งบอื่นๆ สถานศึก
ษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 2.10

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจาปีการศึกษา
2562
ผู้ประสานงาน นายนิธินัทธ์ นาพา
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ 081 – 548 - 8692
โทรสาร 036- 344-888
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔7
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-Net) เป็นการสอบวัดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการการสอนของครูแต่ละรายวิชา ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการกากับดูแล ตรวจสอบการประเมินผล การเรียน
ของนักเรียน นักศึกษา ทางงานวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจาปีการศึกษา 2562
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
3.2 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3.3 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.5 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
3.5 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 เอกสารการทาการทดสอบ
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๒ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3
๖.๑.3 นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2

จานวน 227 คน
จานวน 122 คน
รวมทั้งสิ้น 349 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 ได้รับการทดสอบทางการศึกษา (V-Net)
๗. สถานที่/พืน้ ที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
8.๒. นาผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน ของสถานศึกษา
8.3. นาผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชาติ
8.4. นาผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ระดับ ปวส.2 ได้รับการทดสอบ
ทางการศึกษา (V-Net)
ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2563

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

จานวน 227 คน
จานวน 122 คน

จานวน
349 คน

-

/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

หมวดเงิน

ดาเนินการในไตรมาส
()

2

3



4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบอื่นๆ

ง

นักเรียน
ณ วิทยาลัย
นักศึกษาได้เข้ารับ
เทค
การทดสอบ
นิคมวกเหล็ก

ความรู้


รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล





งบ
งบเงิน
ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป

ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

-

-

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการที่ 2.11

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน นายนิธินัทธ์ นาพา
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ 081 – 548 - 8692
โทรสาร 036- 344-888
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔7
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เป็นการ
สอบวั ด ความรู้ ทั ก ษะ และประสบการณ์ รวมทั้ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และกิ จ นิ สั ย ที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
การสอนของครูแต่ละรายวิชา ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการกากับดูแล ตรวจสอบการประเมินผล การเรียนของ
นักเรียน นักศึกษา ทางงานวัดผลและประเมินผลจึง ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V-Net) ประจาปีการศึกษา ๒๕62
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
3.2 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3.3 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
3.4 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.5 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 เอกสารแบบทดสอบ
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการทดสอบความรู้
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๒ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3
๖.๑.3 นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2

จานวน 227 คน
จานวน 122 คน
รวมทั้งสิ้น 349 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ได้รับทางทดสอบทางการศึกษา (V-Net)
๗. สถานที่/พืน้ ที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการทดสอบทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
8.๒. นาผลการสอบไปใช้ในกสารพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน ของสถานศึกษา
8.3. นาผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชาติ
8.4. นาผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3
นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
จานวน 227 คน
จานวน 122 คน

จานวน
349 คน

นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ได้รับทางทดสอบทาง
การศึกษา (V-Net)
ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563

ค่าดาเนินงาน (ราชมงคลธัญบุรี )

25,000
/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

2

3

4






เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน
ง
นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัย
ได้
เทค
เข้ารับการทดสอบ นิคมวกเหล็ก
ความรู้
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
 ภาพถ่าย
 แบบสังเกต
 แบบสัมภาษณ์
 แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

25,000

25,000
25,000

เงินรายได้
สถานศึก
ษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 2.12

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ แนะแนวศึกษาต่อประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นางศิริณภา กุลสุวรรณ
ตาแหน่ง หัวหน้าโครงการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร 036-344-088 E-mail sirinapa3022@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อที่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมงี านทา มีรายได้ระหว่างเรียน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีพ
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
งานแนะแนวเป็นองค์ประกอบในการจัดการศึกษาที่สาคัญ อย่างยิ่ง เพราะการแนะแนวเป็นตัวชี้แนะให้
ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนได้รับการศึกษาต่อตามที่ตนถนัด และประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ อีกทั้งงาน
แนะแนวยังมีส่วนในการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญ หา ด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม ด้านอารมณ์และการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมด้วย
ดังนั้น วิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นแหล่ง การเรียนรู้ของชุมชน จึง มีความจาเป็นจะต้องออกแนะแนวศึกษาต่อ ยัง
โรงเรียนเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทุกปี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาสายวิชาชีพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนและสามารถ
เข้าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่อ
3.2 เพื่อแนะแนวการจัดการเรียนการสอนให้แก่นกั เรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ
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3.3 เพื่อให้นักเรียนมีความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กให้เป็นที่รู้จัก
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 ได้นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ จานวน 480 คน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียนได้รู้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส.
5.2 เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กให้เป็นที่รู้จัก
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ได้นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

จานวน 480 คน
รวมทั้งสิ้น 480 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นัก เรียนได้รู้ข้ อมูลด้านการศึกษาต่อ ในระดับปวช. และ ปวส. และเป็นการประชาสัมพัน ธ์
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กให้เป็นที่รู้จัก
๗. พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนในชุมชนอาเภอมวกเหล็ก และอาเภอใกล้เคียง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนและสามารถเข้าใจ
คุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่อ
8.2 แนะแนวการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ
8.3 ให้นักเรียนมีความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กให้เป็นที่รู้จัก
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

ได้นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ จานวน 480 คน

เชิงคุณภาพ

– นักเรียนได้รู้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับปวช. และ ปวส.
- เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กให้เป็นที่รู้จัก

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
480 คน

ระหว่างวันที่ ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2563
ณ โรงเรียนในชุมชนอาเภอมวกเหล็ก และอาเภอใกล้เคียง
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย

15,000
10,000

25,000.-

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส ( )

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

2

3

√
√
√
√

4

เป้าหมาย (เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบ
งบเงิน
รายจ่ายอื่นๆ อุดหนุน

ได้นักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนใน
ชุมชนอาเภอ
เข้าศึกษาต่อจานวน
มวกเหล็ก และ
480 คน
อาเภอใกล้เคียง

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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25,000
25,000

โครงการที่ 2.13

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์สามัญประจาบ้าน ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นางสาววรางคณา พรมบรรดิษฐ์
ตาแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
เป็นผู้รับผิดชอบและให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก งาน
สวัสดิการนักเรียน นักศึกษาเล็งเห็นความสาคัญ ของปัญหาสุขภาพ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์สามัญประจาบ้าน เป็นการส่งเสริมเพื่อ
ป้องกันโรค รักษาโรคและการปฐมพยาบาล ตลอดถึง การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับอนามัยเพื่อให้มีสุขภาพดี นักเรียน
นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิ คมวกเหล็ก มาจากหลายแห่ง หลายชุมชน แต่ละชุมชนมีพื้ นฐานทางเศรษฐกิจ ทาง
สาธารณสุขไม่เท่ากัน นักเรียน นักศึกษาจึงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เท่ากัน นักเรียน นักศึกษาที่มีสุขภาพไม่ดีย่อมมีผลต่อ
การเรียนอย่างมาก และนอกจากนี้นักเรียนมาอยู่กันเป็นจานวนมาก ๆ ในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีโอกาสที่จะเกิด
อุบ ติเ หตุขึ้ น ได้ งานสวั ส ดิก ารนั ก เรี ยน นัก ศึ กษาจึง มี ความจ าเป็ น ต้อ งจัด เตรี ยมยาเวชภั ณ ฑ์แ ละห้ อ งพยาบาล
เตรียมพร้อมไว้บริการตลอดเวลา
ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงได้ทาโครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์สามัญประจาบ้าน เพื่อ
เป็นการรักษา และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่เจ็บป่วยได้รับการปฐมพยาบาล
3.2 เพื่อให้มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และการระมัดระวังอุบัติเหตุ
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพที่ดี
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมียาสามัญประจาบ้านไว้ใช้
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ใช้ชุดยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจาบ้านที่มีคุณภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา

จานวน 720 คน
จานวน 70 คน
รวมทั้งสิ้น 790 คน

4.1 เชิงคุณภาพ
นักเรียน และนักศึกษาและครู ได้ใช้ชุดยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจาบ้านที่มีคุณภาพ
7. พื้นที่ดาเนินการ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับบริการด้านยาเวชภัณฑ์
8.2 นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีสุขภาพที่ดีขึ้น
8.3 นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ

/9.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ...
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ

นักเรียน และนักศึกษาและครู ได้ใช้ชุดยาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจา
บ้านที่มีคุณภาพ

720 คน
70 คน
(จานวนคน)
720 คน

....... พฤษภาคม 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าใช้สอย
ค่าประกันอุบัติเหตุ (เก็บจากนักเรียน นักศึกษา หัวละ 150 บาท)

10,000.-

(รายละเอียดแนบ สผ.1)
10,000.รวมทั้งสิ้น

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
-นักเรียน
นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม
720คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
วิทยาลัยเทคนิค
10,000.มวกเหล็ก

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10,000.10,000.-

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 2.14

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการโรงปูนรักชุมขน (พี่สอนน้อง)
ผู้ประสานงาน นายจารูญ ก้านลาใย
ตาแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 0-3634-4673
โทรสาร ๐๓๖-๓๔๔๐๘๘
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้น สูง ซึ่ง ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนระดับประกาศนียบั ตรวิช าชีพ และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง นั้น ผู้เรียนจะต้องได้เรียนรู้วิชา วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี งานส่งถ่ายกาลัง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม และงานซ่อมบารุง ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ซึ่งเป็นวิชาที่
เข้าใจได้ยาก
ดังนั้น งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึง ได้เชิญ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์การ
ทางานโดยตรง จากบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ
ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ทุกชั้นปี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ทุกชั้นปีมีความรู้ความ
เข้ า ใจเรื่ อ ง ระบบควบคุ ม ในงานอุ ต สาหกรรม คอนกรี ต เทคโนโลยี งานส่ ง ถ่ า ยก าลั ง อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร และงานซ่อมบารุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
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4.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.3 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ในกระบวนการเรียนการสอน
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้ศึกษาจากสถานประกอบการจริง
5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้ศึกษาจากสถานประกอบการจริง
6 กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา เข้าอบรมจานวน 240 คน
- คณะครู อาจารย์
จานวน 20 คน
- สาขางานช่างก่อสร้าง
จานวน 40 คน
- สาขางานซ่อมบารุง
จานวน 40 คน
- สาขางานช่างยนต์
จานวน 40 คน
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
จานวน 40 คน
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 40 คน
- สาขางานการบัญชี
จานวน 35 คน
- สาขางานคอมพิวเตอร์
จานวน 35 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้นักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ทุกชั้นปี มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี งานส่งถ่ายกาลัง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร และงานซ่อมบารุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
6.2.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.2.3 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ในกระบวนการเรียนการสอน
7. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อให้นักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ทุกชั้นปีมีความรู้
ความเข้ า ใจในเรื่ อ งระบบควบคุ ม ในงานอุ ต สาหกรรม คอนกรี ต เทคโนโลยี งานส่ ง ถ่ า ยก าลั ง อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจร และงานซ่อมบารุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
8.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิง นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางานเข้าร่วม
ปริมาณ
เชิง นักเรียน นักศึกษา 9 สาขางาน ได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง ได้รับความรู้
คุณภาพ จากผู้ปฏิบัติงานจริง
เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เชิง
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าใช้จ่าย
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หน่วยนับ
9 สาขา

๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส ( )

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1

2

3

4

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ  
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
   
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ


เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

นักเรียน นักศึกษา
9 สาขางาน ได้เข้า
ศึกษาดูงานจาก
สถานประกอบการ

ณ วิทยาลัย
เทคนิคมวกเหล็ก
ณ โรงปูนซิเมนต์
นครหลวง

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามผลประเมินผล
 ภาพถ่าย
 แบบสังเกต
 แบบสัมภาษณ์
 แบบประเมิน
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หมวดเงิน
งบดาเนิงบ
นงาน
งบดาเนินงาน รายจ่ายอื่นๆ

งบเงิน
อุดหนุน

บารุง
การศึกษา

โครงการที่ 2.15

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
...........................................................
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๑. ชื่อโครงการ โครงการสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมรักการอ่าน
ผู้ประสานงาน นางณัฏฌา ไพสิฐเบญจพล
ตาแหน่ง งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร
E-mail natcha0707@gmail.com
 ความสอดคล้องของโครงการ
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ข้อที่ ๑ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ ๑. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ ๑. คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 พันธกิจที่ ๓. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 กลยุทธ์ที่
๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
ความรู้
๒. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
๒. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน การอ่านจึงมีความสัมพันธ์กับ
การทางานของ สมองซึ่งส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพ ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติ
ของผู้อ่านเองด้วยคุณค่า ดังกล่าว จึงจัดโครงการรักการอ่านขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มี
นิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนรู้และดารงชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๓.๒ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
๔. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (Output)
๔.๑ ด้านปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จานวน ๗๓๓ คน
๔.๒ ด้านคุณภาพ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเองและมีนิสัยรักการอ่าน
เห็นคุณค่าของ การอ่านหนังสือ
๕. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (Outcome)
นักเรียน นักศึกษา ใฝ่รู้และสนใจในการค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

๖. กลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน นักศึกษา จานวน ๗๓๓ คน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก)
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา
จานวน ๗๓๓ คน
๖.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเองและมีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่า
ของการอ่านหนังสือ
๗. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องสมุด อาคารวิทยบริการ
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง
๒. นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าของการอ่านหนังสือและมีนิสัยรักการอ่าน
๙. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ
๙๐
นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหา
ความรู้ จากการอ่านหนังสือด้วยตนเอง
เสมอ
การดาเนินโครงการ และสรุปผลให้แล้ว
เสร็จ
เงินอุดหนุน งบรายได้สถานศึกษา

หน่วยนับ
๖๖๕ คน
เดือนกันยายน
๕,๐๐๐ บาท
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขัน้ ตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

4

เป้าหมาย
พื้นที่
(เช่น ใคร
ดาเนินการ
จานวนครั้ง เรื่อง
ระบุ
งบ
ฯลฯ)
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน
ง
นักเรียนเข้าร่วม วิทยาลัยเทคนิค
โครงการ
มวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป



รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
๑๑. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 2.16

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
……………………………………………
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
1. ชื่อโครงการ ประชุมร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเชิดชู เกียรติสถานประกอบการที่ร่วมจัด
การศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กับ สถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา
2562
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์ โลบุญ
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 087-8778177
โทรสาร 036 – 344673
E-mail
:
dvec.muaklek@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย
.
 กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์ จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้
จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือใน
และต่างประเทศ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กาหนดนโยบายปรับบทบาท
กระบวนการพัฒนากาลังคน เพื่อการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ใน
การสร้ า งเครื อข่ า ยร่ ว มสนั บ สนุ น และพั ฒนา อัน ส่ ง ผลการขั บเคลื่ อนการอาชีว ศึ กษาให้
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็น รู ป ธรรม ดั ง นั้ น
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้จัดประชุมความร่วมมือพัฒนาระหว่างสถานประกอบการกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด แรงงานจังหวัด และ
สถานประกอบการต่างๆ ภายในจัง หวัด เพื่อลงนามความร่วมมือและสร้างแนวทางความ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ร่ ว มมื อ ที่ ยั่ ง ยื น ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ผู้ เ รี ย น เพื่ อ ร่ ว มกั น จั ด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นข้ อ ที่ 3 เรื่ อ งส่ง เสริ มการมี ส่ วนร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นในการจั ด
อาชี วศึ ก ษา เพื่ อที่ จ ะผลิ ต กาลั ง คนอาชี ว ศึก ษาให้ ส อดคล้อ งกับ ความต้ องการของสถาน
ประกอบการ และเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาระดับจัง หวัดมุ่ง สร้างความร่วมมือสู่เป้าหมายที่
กาหนดไว้ โดยจัดให้มีการประชุมในระดับจังหวัด, ระดับภาค และระดับประเทศขึ้น จนเกิด
ภาพความร่วมมือกันอย่างชัดเจน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
3.2 เพื่อมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.3 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในแนวทางความร่วมมือ การพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4 เพื่อสร้างความเข้าใจในความร่วมมือการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา การเทียบโอน
ความรู้แ ละประสบการณ์ การพั ฒนาการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
เทคโนโลยี
3.5 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 มีสถานประกอบการเข้าร่วมลงนามความร่วมมือเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วม
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 40 แห่ง
4.2 ได้ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการทุกแห่ง
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 สถานศึกษาและสถานประกอบการ ร่วมกันจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 การจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย เทคนิค มวกเหล็ ก มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียด จานวน....คน (ใคร) จานวน....แห่งใด (ที่ใด)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สถานประกอบการเข้าลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ไม่น้อยกว่า 40 แห่ง
6.1.2 ได้เชิดชูสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
6.2 เชิงคุณภาพ
มีการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กกับสถานประกอบการ
ทุกแห่ง เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๗. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

8.1 ได้ จัด การประชุม ร่ว มลงนามความร่ วมมือ ในการจั ดการอาชี วศึ ก ษาระบบทวิภ าคี
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
8.2 ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในแนวทางความร่วมมือ การพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษา
8.3 เชิดชู เกียรติและสร้างสั มพันธภาพที่ ดีระหว่ างสถานประกอบการกับ สถานศึกษาที่
ดาเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
สถานประกอบการเข้าร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบการทีร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่
น้อยกว่า 40 แห่ง
เชิงคุณภาพ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กับ
สถานประกอบการทุกแห่ง
เชิงเวลา วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก
เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

40 แห่ง
40 แห่ง

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า) 70 คน X 25 บาท X 1
1,750
มื้อ ราคา 1,750 บาท
๒. ค่าอาหารกลางวัน 70 คน X 70 บาท X 1 มื้อ
4,900
ราคา 4,900 บาท
3. ค่าจ้างทาป้ายไวนิล (4 x 1.5 ม.)
1 ป้าย
600
ราคา 600 บาท
4. โล่อะคิลิก พร้อมกล่อง 2 ชุด X 1,500 บาท
ราคา 3,000 บาท
3,000
5. กระดาษการ์ดขาว A4/210 แกรม x 5 ห่อ x 100 บาท
500
6. กระดาษ A4/70 แกรม x 10 ห่อ x 100 บาท
500
7. กระดาษโฟโต้ A4 มัน 180 แกรม x 2 ห่อ x 245 บาท
490
8. แฟ้มเอกสาร F4 สัน 3 นิ้ว x 6 เล่ม x 85 บาท
510
9. ซองถนอมเอกสาร A4 x 10 ห่อ x 25 บาท
250
10. เทปกาวผ้า ขนาด 36 มม. X 10 ม้วน x 40 บาท
400
11. กรอบรูปขอบทอง ขนาด A4 x 40 ชิ้น x 150 บาท
6,000
(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น 18,900
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
ส ถ า น วิทยาลัยเทคนิ ค
ประกอบการ มวกเหล็ก
ร่ ว ม ล ง น า ม
ความร่ ว มมื อ
จานวน 40
แห่ง
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบอื่นๆ



18,900
18,900

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.1-3.5
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผู้ประสานงาน นายศักดา ขาเขียว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 095-248-1597
โทรสาร
E-mail sakda7812@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจั ดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ชาติ คือสิ่งที่แสดงถึงที่มาที่ไปและความเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ ชาติไทยเป็นสิ่งที่เราต้องรัก และหวงแหน
ศาสนา คือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และพระมหากษัตริย์ คือศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ทั้งสามสิ่งนี้ล้วนแต่ทาให้คนไทยรัก
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยึดมั่นในการทาความดีตามหลัก พุทธศาสนา ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนใน
ชาติ
ด้วยเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เพื่อปลูกฝังอุปนิสัย ความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป โดยจัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 มีกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน ได้แก่ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธงทุกตอนเช้า เวลา 08.00
นาฬิกาก่อนเข้าห้องเรียน กิจกรรมเกี่ยวกับวันสาคัญของชาติ กิจกรรมเกี่ยวกับวันสาคัญทางศาสนา และ กิจกรรมวั น
สาคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.2. เพื่อจัดทาโครงเกี่ยวกับวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.3 เพื่อนาความรู้และทักษะที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
3.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จานวน 913 คน
3.2 ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จานวน 69 คน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
4.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้และทักษะได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จานวน 913 คน
6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 69 คน
รวมทั้งสิ้น
982 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นัก เรี ยน นั กศึ ก ษามีค วามรู้ เกี่ ย วกั บความส าคั ญ ของชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ และมีค วามรู้
เกี่ยวกับวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสามารถนาความรู้และทักษะได้จากการจัดกิจกรรม
ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
8.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
8.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้และทักษะได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และมีความรู้เกี่ยวกับวันสาคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และสามารถนาความรู้และทักษะได้จากการจัด
กิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิต ประจาวั นและมีคุ ณภาพชีวิ ตที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
1. โครงการวันปิยมหาราช
2. โครงการวันพ่อแห่งชาติ
3. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี
4. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
5. โครงการวันแม่แห่งชาติ

หน่วยนับ
913 คน
69 คน

1,000.1,000.10,000.10,000.20,000.-

(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น

42,000.-
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการในไตรมาส เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
/
/
/
/

หมวดเงิน
พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

ง
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
จานวน913 คน มวกเหล็ก
ครูบุคลากรทาง
การศึกษาจานวน
69 คน
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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งบ
งบเงินอุดหนุน
ดาเนินงาน
ทัว่ ไป
42,000.-

42,000.42,000.-

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.6
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือวิสามัญ ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์ (หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ)
ตาแหน่ง ข้าราชการครู คศ.2
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร
036-344088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นภารกิจที่มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการพัฒนาประเทศทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ประเทศไทยมีการได้กากับมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษามาโดย
ตลอด แต่การดาเนินงานยังไม่เป็นระบบครบวงจรและต่อเนื่อง ทั้ง ในด้านการควบคุมคุณภาพด้านการตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา จึงไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นหรือประกันได้อย่างเต็มที่แก่สาธารณชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าการดาเนินภารกิจดังกล่าวให้ผลผลิ ตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ปัจจุบันมี
ปัจจัยภายนอกและในประเทศหลายประการที่ทาให้การประเมินคุณภาพการศึกษา ในประเทศต่างๆการสื่อสารที่ไร้
พรมแดน การเปิดเสรีการค้าและการบริการ ความคาดหวังของสังคม สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการรับข้อมูล
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ข่าวสารตลอดจนข้อจากัดในด้านงบประมาณของประเทศปัจจัยเหล่านี้ ได้กระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาตระหนักถึง
เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งสะท้อนออกมาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการเข้ารับการประเมิน และแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมี
ความสาคัญต่อผู้เรียนมาก วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงมึความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมคูหาลูกเสือ
3.2. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงานในการจัดทาแฟ้มเอกสารประกอบการประเมิน เพื่อให้ตรงตาม
มาตรฐานของเกณฑ์การประเมินลูกเสือ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 คูหาลูกเสือได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 แฟ้มเอกสารประกอบการประเมิน ตรงตามมาตรฐานของเกณฑ์การประเมินลูกเสือ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 70 คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา
จานวน 1,038 คน
รวมทั้งสิ้น 1,108 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ได้คูหาลูกเสือที่สมบูรณ์ สวยงาม และแฟ้มเอกสารที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเข้า
รับการประเมิน
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 คูหาลูกเสือได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
8.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงานในการจัดทาแฟ้มเอกสารประกอบการประเมิน เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน
ของเกณฑ์การประเมินลูกเสือ
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

คูหาลูกเสือ
แฟ้มเอกสารประกอบการประเมิน

เชิงคุณภาพ

ได้คูหาลูกเสือที่สมบูรณ์ สวยงาม และแฟ้มเอกสารที่มีเนื้อหาครบถ้วน
สมบูรณ์พร้อมเข้ารับการประเมิน
เดือน พฤศจิกายน

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

1 หลัง
6 เล่ม

- ค่าวัสดุ

30,000
รวมทั้งสิ้น

30,000

/๑๐.สรุปขั้นตอน..
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()

1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป

ง






30,000 บาท

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

30,000 บาท
30,000 บาท

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการที่ 3.7
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์ (หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ)
ตาแหน่ง ข้าราชการครู คศ.2
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร
036-344088
E-mail.
ความสอดคล้องของโครงการ
นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึก ษา กาหนดให้ ผู้เรียนได้เรีย นรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรมคือกิ จกรรมแนะแนว
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรมลูกเสือ วิสามัญเป็นกิจกรรม
หนึ่ง ในกลุ่มกิจ กรรมเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ต่ อสัง คมและตามข้อบัง คับคณะลูกเสือ แห่ง ชาติ ว่าด้ว ยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ ในข้อ 273 ว่า การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ให้ผู้
กากับกลุ่มหรือผู้กากับลูกเสือ นาลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้
พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ใน
ระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่ มเติมและในการประเมิน
คุณ ภาพภายนอกเพื่ อ ประกัน คุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษาของ สมศ.ตั วบ่ ง ชี้พื้ น ฐานที่ 2.3กล่า วถึง การบ าเพ็ ญ
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ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมของกิ จ กรรมลู ก เสื อ ไว้ ด้ ว ย ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กิ จ กรรมลู ก เสื อมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ผู้ เ รี ย นมาก
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
3.2 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ เป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
3.3 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทางานร่วมกับ
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 70 คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา
จานวน 1,038 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ลูกเสือวิสามัญ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
6.2.2 ลูกเสือ-เนตรนารีได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
7. พื้นที่ดาเนินการ ค่ายชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทางานร่วมกับ
8.2 ลูกเสือ-เนตรนารีได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
8.3 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน นักศึกษา

เชิงคุณภาพ

- ลูกเสือวิสามัญ ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง
รู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
- ลูกเสือ-เนตรนารีได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็ม
ใจ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

70 หลัง
342 คน

ในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2562
- ค่าวัสดุ

60,000
รวมทั้งสิ้น
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการในไตรมาส เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
1 2 3 4 เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง






60,000 บาท

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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60,000 บาท
60,000 บาท

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.8
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการพิธีประดับแถบสองสี Day Camp ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์ (หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ)
ตาแหน่ง ข้าราชการครู คศ.2
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร
036-344088
E-mail..
ความสอดคล้องของโครงการ
นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การดาเนินกิจการลูกเสือทั่วทั้ง โลกมักมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างหนึ่ง คือ เริ่มจากกิจการลูกเสือสาหรับ
เด็กชายก่อนที่จะเริ่มแพร่เข้าไปในหมู่เด็กหญิง และสาหรับกิจการลูกเสือในไทยก็เช่ นกัน เมื่อถึงระยะเวลาอันควร
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ก็ทรงมีพระราชดาริที่จะให้สตรีและเด็กหญิงได้มีส่วนร่วมในกิจการลูกเสือ
โดยทรงเห็นว่าสามารถที่จะเป็นกาลงให้กับชาติบ้านเมืองได้ แม้จะไม่ใช่กองกาลังหลักก็ตามที ดังนั้นจึงทรงตั้งกลุ่ม
สตรีขึ้นมากลุ่มหนึ่ง ซึ่งพระองค์เรียกว่าสมาชิกแม่เสือ ส่วนใหญ่เป็นบุตรและภรรยาเสือป่า โดยแม่เสือมีหน้าที่หลักใน
การจัด หาเสบี ย งและเวชภั ณฑ์ ใ ห้ กับ กองเสื อ ป่า ในขณะเดี ย วกัน ก็ ท รงจั ด ตั้ง กองลู ก เสือ ส าหรั บ เด็ก หญิ ง และ
พระราชทานชื่อวา เนตรนารี ซึ่งเนตรนารี กองแรก คือ กองเนตรนารี โรงเรียนกุลสตรีวัง หลัง ต่อมาได้เป็นชื่อ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
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หลักสูตรการศึกษา กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสัง คมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรมลูกเสื อ
วิสามัญเป็นกิ จกรรมหนึ่ ง ในกลุ่ม กิจกรรมเพื่ อบาเพ็ญ ประโยชน์ต่ อสัง คมและตามข้อบั ง คั บคณะลูก เสื อ
แห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมี
ความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิ ชาลูกเสือ
เพิ่มเติ มและในการประเมิ นคุณภาพภายนอกเพื่ อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่ง ชี้
พื้นฐานที่ 2.3 กล่าวถึงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
ลูกเสือมีความสาคัญต่อผู้เรียนมาก วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กจึง มีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องจัดให้มี
โครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อให้ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการพิธีประดับแถบสองสี
3.2. เพื่อให้ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้เข้าร่วม
โครงการพิธีประดับแถบสองสี
3.3 เพื่อให้ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง ระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มี
ความเสียสละ บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์
4 ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความรู้ความเข้าใจความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการพิธีประดับแถบสองสี
5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
ผู้กากับลูกเสือ วิสามัญ และลูกเสือวิสามั ญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความตระหนักถึง ความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง ระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น มีความเสียสละ บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์
6 กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 70 คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา
จานวน 342 คน
รวมทั้งสิ้น 412 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
เป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการพิธีประดับแถบสองสีแล้ว ลูกเสือมีระเบียบวินัย มีพฤติกรรมเรียบร้อย
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความรู้ความเข้าใจความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการพิธีประดับแถบสองสี
8.2 ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้เข้าร่วมโครงการพิธี
ประดับแถบสองสี
8.3 ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความตระหนักถึงความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง ระเบี ยบวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น มีความเสียสละ บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวโครงการพิธีประดับแถบสองสี

412 คน

เชิงคุณภาพ

ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
เป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการพิธีประดับแถบสองสีแล้ว ลูกเสือมี
ระเบียบวินัย มีพฤติกรรมเรียบร้อย

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

เดือน มิถุนายน
ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
- ค่าวัสดุ

9,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 9,000 บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการในไตรมาส เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
1 2 3 4 เรื่อง ฯลฯ)





พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
9,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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9,000
9,000

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.9
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการพิธีทบทวนคาปฏิญาณและเดินสวนสนาม ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์ (หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ)
ตาแหน่ง ข้าราชการครู คศ.2
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร
036-344088
E-mail.
ความสอดคล้องของโครงการ
นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การดาเนินกิจการลูกเสือทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่ง
ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญจะต้องปฏิบัติกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคาปฏิญาณ วันสถาปนาลูกเสือแห่ง ชาติ 1
กรกฎาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ เป็นประจาทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคาปฏิญาณ ต่ อ
คณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ และเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมระเบียบแถวและสวนสนาม วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้จัดทาโครงการ
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อให้ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก แสดงความ
จงรักภักดีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนามต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของลูกเสือ
ไทย
3.2. เพื่อให้ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเกิดความสามัคคี
ระหว่างพีน่ ้องลูกเสือ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.3 เพื่อให้ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธี
ทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรม บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 70 คน
6.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา
จานวน 1,038 คน
รวมทั้งสิ้น 1,108 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ศึกษาเรียนรู้วัน
คล้ายวันสถาปณากิจการลูกเสือไทย
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม
8.2 ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติตามคาปฏิญาณ กฎ ของลูกเสือวิสามัญและเข้าร่วมพิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม
8.3 ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรม บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ร้อยละ 100 มีความรู้เกี่ยวพิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม ด้วย
ความเต็มใจ ทาให้เต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง

412 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ศึกษาเรียนรู้วันคล้ายวัน สถาปณากิจการ
ลูกเสือไทย
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

- ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น 1,108 บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการในไตรมาส เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
1 2 3 4 เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง






รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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1,108
1,108

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.10

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์ (หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ)
ตาแหน่ง ข้าราชการครู คศ.2
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร
036-344088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นภารกิจที่มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการพัฒนาประเทศทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ประเทศไทยมีการได้กากับมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ทางการศึกษามาโดย
ตลอด แต่การดาเนินงานยังไม่เป็นระบบครบวงจรและต่อเนื่อง ทั้ง ในด้านการควบคุมคุณภาพด้านการตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา จึงไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นหรือประกันได้อย่างเต็มที่แก่สาธารณชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าการดาเนินภารกิจดังกล่ าวให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ปัจจุบันมี
ปัจจัยภายนอกและในประเทศหลายประการที่ทาให้การประเมินคุณภาพการศึกษา ในประเทศต่างๆการสื่อสารที่ไร้
พรมแดน การเปิดเสรีการค้าและการบริการ ความคาดหวังของสังคม สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการรับข้อมูล
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ข่าวสารตลอดจนข้อจากัดในด้านงบประมาณของประเทศปัจจัยเหล่านี้ ได้กระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาตระหนักถึง
เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งสะท้อนออกมาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียน การสอนรายวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 แสดงให้เห็น
ว่ากิจกรรมลูกเสือมีความสาคัญต่อผู้เรียนมาก งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ยังขาดแคลนวัสดุสานักงานต่างๆ ที่เป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถทางานได้สาเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังอานวยความสะดวกให้ครูผู้สอนนาไปใช้
จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และทางานให้เรียบร้อยมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงมึความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อจัดหาวัสดุสานักงานที่จาเป็น ครูผู้สอนสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ
3.2. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน ในการดาเนินกิจกรรมด้านต่างๆ
3.3 เพื่อให้งานนั้น สะดวกรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
มีวัสดุสานักงานในการทางาน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
ครูผู้สอนมีวัสดุสานักงานเพียงพอในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 70 คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา
จานวน 342 คน
รวมทั้งสิ้น 412 คน
6.2 เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนมีวัสดุสานักงาน ได้สะดวกรวดเร็ว เกิดความคล่องตัวมากขึ้น และเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีวัสดุสานักงานในการทางาน
8.2 ครูผู้สอนมีวัสดุเพียงพอในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

- วัสดุสานักงาน จานวน 1 ชุด

เชิงคุณภาพ

- ครูผู้สอนมีวัสดุสานักงาน ได้สะดวกรวดเร็ว เกิดความ
คล่องตัวมากขึ้น และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ตลอดปีการศึกษา

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

- ในระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2562
ณ ห้องคูหาลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
- ค่าวัสดุ

5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
5,000 บาท

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5,000 บาท
5,000 บาท

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.11
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ผู้ประสานงาน นายศักดา ขาเขียว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘
E-mail sakda7812@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้รับนักเรียน นักศึกษาทั้ง
ระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2563 จึงจัดทาโครงการปฐมนิเทศสมาชิก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยขึ้น เพื่อทากิจกรรมร่วมกันและได้รับความรู้และคาแนะนาต่าง ๆ จากวิทยากร ชี้แจงให้ทราบกฎระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ เพื่ อให้นักเรียน นักศึ กษาได้ความรู้ มีค วามเข้าใจในการจัดทาองค์การนักวิ ชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ให้ได้มาตรฐานสู่สากลต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
3.2 เพื่อให้สมาชิกได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรมของวิทยาลัย
3.๓ เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดความรักใคร่และความสามัคคีกัน
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม

จานวน 720 คน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

4.2 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 70 คน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ
กฎระเบียบของสถานศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา

จานวน 720 คน
จานวน 70 คน
รวมทั้งสิ้น 790 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ
กฎระเบียบของสถานศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
8.2 สมาชิกได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรมของวิทยาลัย
8.3 สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดความรักใคร่และความสามัคคีกัน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
720 คน
70 คน
(จานวนคน)

นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพ 720 คน
ในอนาคตแห่งประเทศไทย และกฎระเบียบของสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2563
ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าใช้สอย

1,000.-

(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
-นักเรียน
นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม
720คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
วิทยาลัยเทคนิค
1,000.มวกเหล็ก

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

1,000.1,000.-

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.12
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก
ผู้ประสานงาน นายศักดา ขาเขียว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘
E-mail sakda7812@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2557 (ปรั บปรุง พ.ศ.2560) ให้ด าเนิน การจัด ตั้ง องค์ การนั ก วิช าชี พในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ระดั บ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียน นักศึกษา โดยให้นายกองค์การฯ มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในระดับนั้นๆ ในวาระ 1 ปี และในปีการศึกษา 2563 ที่จะมาถึงเป็นช่วงหมด
วาระของคณะกรรมการ อวท.ปี 2561 และคณะกรรมการชุดเก่าได้ออกฝึกงานเนื่องจากเป็นหลักสูตรทวิภาคีจึง
ดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ก่อนวาระ เพื่อเป็น การดาเนินงานที่ต่อเนื่องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานองค์การวิชาชีพ ปี
การศึกษา 2563

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก ชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระไป
3.๒ เพื่อส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นา
3.๓ เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม
4.2 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม

จานวน 720 คน
จานวน 70 คน

5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษาได้คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจาปี
การศึกษา 2563
6 กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา

จานวน 720 คน
จานวน 70 คน
รวมทั้งสิ้น 790 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษานักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
7. พื้นที่ดาเนินการ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระไป
8.๒ นักเรียน นักศึกษา มีภาวะความเป็นผู้นา
8.๓ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หน่วยนับ
720 คน
70 คน
(จานวนคน)

นักเรียน นักศึกษานักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

720 คน

ระหว่างวันที่ ...... พฤษภาคม 2563
ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าใช้สอย

1,000.-

(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น 1,000./๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการในไตรมาส เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
1 2 3 4 เรื่อง ฯลฯ)





-นักเรียน
นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม
720คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
วิทยาลัยเทคนิค
1,000.มวกเหล็ก

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

1,000.1,000.-

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.13
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ผู้ประสานงาน นายศักดา ขาเขียว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘
E-mail sakda7812@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรีย นให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้
จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กและการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2562 โดยนาคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และสมาชิกชมรมวิชาชีพทุกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีการจัดการประกวดแข่งขันโครงการสมาชิกดีเด่นชมรมวิชาชีพ เก่ง ดี
มีความสุข ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการฝึกทักษะความเป็นผู้นา พัฒนาทักษะผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพที่สามารถสร้างและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สัง คม และสติปัญญา ส่ง เสริม
บุคลิกภาพให้สมาชิกเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อแสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานกิจกรรมที่ดีเด่นของสมาชิก
3.๒ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นที่จะพัฒนากิจกรรมองค์การ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้เกี่ยวกับ อวท.
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม
4.2 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม

จานวน 720 คน
จานวน 70 คน

5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 สมาชิกองค์การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวและได้ความรู้เกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย
6 กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา

จานวน 720 คน
จานวน 70 คน
รวมทั้งสิ้น 790 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
สมาชิกองค์การได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวและได้ความรู้เกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สมาชิกองค์การฯได้แสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานกิจกรรมที่ดีเด่นของสมาชิก
8.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นที่จะพัฒนากิจกรรมองค์การ
8.๓ นักเรียน นักศึกษาได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงการชมรมวิชาชีพ เก่ง ดี มีความสุข

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หน่วยนับ
720 คน
70 คน
(จานวนคน)

สมาชิกองค์การได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวและได้ความรู้เกี่ยวกับ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

720 คน

เชิงเวลา

ระหว่างวันที่ ...... พฤศจิกายน 2562
ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าใช้สอย
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

10,000.รวมทั้งสิ้น

10,000
/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
-นักเรียน
นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม
720คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
วิทยาลัยเทคนิค
10,000.มวกเหล็ก

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10,000.10,000.-

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.14
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจาปี
การศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน นายศักดา ขาเขียว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘
E-mail sakda7812@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557
(ปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับระบบการเรียนมุ่งเน้น
ให้นักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมควบคู่ไปกับนักเรียน เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้มีการพัฒนาและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
เหตุนี้งานองค์การฯ จึงได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินในปีการศึกษา 2562 ระดับ
สถานศึกษา จึงขอดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการดาเนินงานต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
3.๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่บริหารจัดการภารกิจ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 720 คน
4.2 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 70 คน
5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความพร้อมสาหรับการเข้ารับ
การประเมิน
6 กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา

จานวน 720 คน
จานวน 70 คน
รวมทั้งสิ้น 790 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความพร้อมสาหรับการเข้ารับการ
ประเมิน
7. พื้นที่ดาเนินการ ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้พัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8.๒ มีความพร้อมรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
8.๓ นักเรียน นักศึกษามีห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่บริหารจัดการภารกิจ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
720 คน
70 คน
(จานวนคน)

งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมีความพร้อมสาหรับ 720 คน
การเข้ารับการประเมิน
ระหว่างวันที่ ...... พฤศจิกายน 2562
ณ ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าใช้สอย
(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น

50,000.50,000 ./๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
-นักเรียน
นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม
720คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
วิทยาลัยเทคนิค
50,000.มวกเหล็ก

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

50,000.50,000.-

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.15
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ การแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด วิษณุเกมส์
ผู้ประสานงาน นายศักดา ขาเขียว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘
E-mail sakda7812@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพ
เฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัย
อย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
การคิดเป็น ทาเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มี
สุข ภาพที่ แข็ ง แรงสมบู รณ์ มีนิ สัย รั กการออกก าลัง กาย เพื่ อ ให้ เกิ ดการพั ฒนาทางด้ านร่า งกาย
อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทางาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทาให้ผู้เรียนที่
เป็นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกาลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกล
จากยาเสพติด ซี่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา
ภายในสถานศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.๒ เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
3.๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย
3.4 เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม
คน
4.2 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม
คน

จานวน 720
จ านวน 70

5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึก ษาได้มีส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬาภายใน
6 กลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียด จานวน....คน (ใคร) จานวน....แห่งใด (ที่ใด)
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา
จานวน 720 คน
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา
จานวน 70 คน
รวมทั้งสิ้น 790 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลอบายมุข ร่างกายแข็งแรง มีน้าใจ
นักกีฬา
7. พื้นที่ดาเนินการ ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
8.๒ ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
8.๓ ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มี
น้าใจนักกีฬา
8.4 ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

720 คน

เชิงคุณภาพ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษานักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล
อบายมุข ร่างกายแข็งแรง มีน้าใจนักกีฬา

720 คน

เชิงเวลา

70 คน
(จานวนคน)

ระหว่างวันที่ ธันวาคม 2562
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงค่าใช้จ่าย (ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าใช้สอย
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

70,000.รวมทั้งสิ้น

70,000
บาท
/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
-นักเรียน
นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม
720คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
วิทยาลัยเทคนิค
70,000.มวกเหล็ก

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

70,000.70,000.-

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.18
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสานงาน นายศักดา ขาเขียว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘
E-mail sakda7812@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้เปิดสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ซึ่งทุกปีการศึกษาจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่เพื่ อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาใหม่เข้าใจ
ระบบการศึกษาและข้อระเบียบต่างๆของทางวิทยาลัยโดยใช้คุณธรรมนาความรู้ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม
การปฏิบัติ ตน ที่ถูก ต้องเหมาะสมและเพื่อให้นั กเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ข้อมูล พื้นฐานในการใช้ชี วิตภายใน
วิทยาลัย
ดังนั้นงานแนะแนวและจัดหางาน ได้เล็งเห็นความสาคัญดัง กล่าวจึงได้จัดทาโครงการคุณธรรมนาความรู้
ปฐมนิ เ ทศนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 ระว่ า งวั น ที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ของวิทยาลัย
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตน ภายในวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2563
3.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้จากการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ไ ปปรับใช้ใน
ระหว่างเรียนได้มากขึ้น
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2562 จานวน 450 คน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ ของวิทยาลัย
5.2 นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา

จานวน 720 คน
จานวน 70 คน
รวมทั้งสิ้น 790 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้จากการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ไปปรับใช้ใน
ระหว่างเรียน ลดปัญหาการทะเลาะวิวาทเคารพกฎระเบียบของทางวิทยาลัย
7. พื้นที่ดาเนินการ ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ ของวิทยาลัย
8.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเรียน การสอน และการปฏิบัติตัวต่าง ๆ ภายใน
วิทยาลัย
8.3 นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2563
8.4 นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้จากการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ไปปรับใช้ในระหว่าง
เรียนได้มากขึ้น

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

450 คน

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลอบายมุข
ร่างกายแข็งแรง มีน้าใจนักกีฬา

520 คน

70 คน
(จานวนคน)

ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2563
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าใช้สอย

20,000.-

(รายละเอียดแนบ สผ.1)

รวมทั้งสิ้น 20,000บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
-นักเรียน
นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม
720คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
วิทยาลัยเทคนิค
20,000.มวกเหล็ก

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

20,000.20,000.-

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.19
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นายศักดา ขาเขียว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘
E-mail sakda7812@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การไหว้ครูถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะทาในช่วงเปิดภาคการศึกษา เป็นประเพณีสาคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือ
เป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทาให้เรา
สามารถนาไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป พิธีไหว้ครู
มักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความสานึกในความเมตตาของคณะครู อาจารย์ ที่จะให้ความรู้
วิทยาการต่างๆ ให้ และยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่สาคัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา จึงจัดโครงการพิธีไหว้ครูประจาปีการศึกษา ๒๕63 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ประเพณีพิธีไหว้ครูที่มีสืบเนื่องกันมา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.2. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ ร่ ว มกิ จ กรรมแสดงออกถึ ง ความเคารพและระลึ ก ถึ ง พระคุ ณ ของครู
อาจารย์
3.3. นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกในการรักและเคารพครู อาจารย์ตลอดไป
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 720 คน
4.2 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 70 คน
5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์
6 กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา
๖.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา

จานวน 720 คน
จานวน 70 คน
รวมทั้งสิ้น 790 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์
7. พื้นที่ดาเนินการ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจ ประเพณีพิธีไหว้ครูที่มีสืบเนื่องกันมา
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์
8.3 เพื่อมีจิตสานึกในการรัก เคารพ และระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ัด
เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
720 คน
70 คน
(จานวนคน)
720 คน

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก แสดงความเคารพและ
ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์
ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2563
ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าใช้สอย
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

30,000.รวมทั้งสิ้น

30,000บาท
/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการในไตรมาส เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
1 2 3 4 เรื่อง ฯลฯ)





-นักเรียน
นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม
720คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
วิทยาลัยเทคนิค
30,000
มวกเหล็ก

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

30,000
30,000

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.20
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ เทศกาลอาสาฬหบูชา และถวายเทียนจานาพรรษา
ผู้ประสานงาน นายศักดา ขาเขียว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๔๖๗๓
โทรสาร ๐3๖-๓๔๔๐๘๘
E-mail sakda7812@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาชาติไทยและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยมาช้านาน อีกทั้งหลักทาง
พระพุทธศานาเป็นแบบแห่งจารีตประเพณียึดถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมจริยธรรมยกระดับคุณธรรม
ประจาตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเสียสละ อันเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมให้มีความสงบ
สุข อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถาบันเป็นแกนนาในการจรรโลงพระพุทธศาสนาแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และชุมชนโดยร่วมกันทากิจกรรมทางพุทธศาสนา พร้อมทั้ง
เป็นการสืบทอดและทานุบารุงพระพุทธศาสนา และในช่วงฤดูฝนมีเทศกาลในทางพระพุทธศาสนา คือเทศกาลวัน
เข้าพรรษา ซึ่งเทศกาลดังกล่าวมีมาแต่ในอดีต ทั้งนี้เพื่อให้พระภิกษุได้จาพรรษาอยู่ที่วัด เพื่อปฏิบัติในทางศาสนาและ
เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติธรรม ศาสนิกชนชาวพุทธได้มีการทาบุญถวายเทียนพรรษาและสิ่งของที่จาเป็น
สาหรับพระภิกษุในการปฏิบัติธรรม เทศกาลดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีง ามต่อการส่งเสริมศาสนาพุทธที่เป็นศาสนา
ประจาชาติ

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ร่วมกับเทศบาลตาบลมวกเหล็ก จัดทาโครงการเทศกาลอาสาฬหบูชา และถวาย
เทียนจานาพรรษา ประจาปีพุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของไทย ถวายเป็นพุทธ
บูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 กรกฎาคม
2563
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญทางศาสนา
3.๒ เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญทางศาสนา
3.๓ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม
4.2 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม

จานวน 720 คน
จานวน 70 คน

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
คณะผู้บริหาร ครู – บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึง ความสาคัญของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญทางศาสนา
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา
6.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา

จานวน 720 คน
จานวน 70 คน
รวมทั้งสิ้น 790 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดี และร่วม
น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7. พื้นที่ดาเนินการ ณ วัดมวกเหล็กนอก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญทางศาสนา
8.๒ คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญทางศาสนา
8.๓ คณะผูบ้ ริหาร ครู-บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมทาบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมโครงการ
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

720 คน

นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวันสาคัญทางศาสนา และได้สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรรมวันสาคัญทางศาสนา

720 คน

70 คน
(จานวนคน)

ระหว่างวันที่ ...... กรกฎาคม 2563
ณ วัดมวกเหล็กนอก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าใช้สอย

10,000.-

(รายละเอียดแนบ สผ.1)

รวมทั้งสิ้น 10,000บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
-นักเรียน
นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กเข้า
ร่วมกิจกรรม
720คน

หมวดเงิน
พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป งบอื่นๆ
ง
วิทยาลัยเทคนิค
10,000.มวกเหล็ก

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11.ประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10,000.10,000.-

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.21
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1
ผู้ประสานงาน ฝ่ายวิชาการ
ตาแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
.  กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพ
เฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลองและเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้ว ยฝ่ ายวิ ช าการ มี ความประสงค์ข อด าเนิ น โครงการศึ ก ษาดูง านสถานประกอบการ เพื่ อ น านัก เรี ย น
นักศึกษาใหม่ ระดับปวช.1 และ ปวส.1 เข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้ทราบ
ถึงประโยชน์และสามารถนาไปประกอบอาชีพที่แท้จริงของแต่ละสาขาวิชา เมื่อจบไปแล้วนักเรียน นักศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพได้จริง
3.วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักในวิชาชีพสาขาวิชาที่เรียน
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ก้าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและความทันสมัยของเทคโนโลยี
4.ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักในอาชีพที่เรียนมากยิ่งขึ้น
5.ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1. นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาเทคโนโลยีก้าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันของสถานประกอบการจริง

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

6.กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.1 และ นักศึกษา ระดับ ปวส.1 จานวน 458 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีแรงบันดาลใจและรักต่อสาขาวิชาที่เลือกเรียน
7.พืน้ ที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการและเกิดความรักในวิชาชีพสาขาวิชาที่เรียน
8.2 นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ที่ก้าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและความทันสมัยของเทคโนโลยี
9.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
นักเรียน ระดับ ปวช.1 และ นักศึกษา ระดับ ปวส.1

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา มีแรงบันดาลใจและรักต่อสาขาวิชาที่เลือกเรียน

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
458 คน

ระหว่างวันที่ ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕63
ณ สถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชา
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ระดับปวช. จานวน 31,700 บาท
ระดับปวส. จานวน 14,100 บาท

45,800.-

รวมทั้งสิ้น

45,800./๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

นักเรียน นักศึกษา
ได้ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
จานวน 458 คน

หมวดเงิน
พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
งบเงิน
เงินรายได้
งบอื่นๆ
ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
สถานศึกษา

ง
ณ
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก

45,800.-

รวมเงิน

45,800.-

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

45,800.-

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.22
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการนักเรียน นักศึกษา อาสาจราจร ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ชาย ชูเรณู (หัวหน้างานปกครอง)
ตาแหน่ง ข้าราชการครู คศ.2
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร
036-344088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วย งานปกครอง ฝ่ายพั ฒนากิจการนักเรี ยน นักศึ กษา มีค วามประสงค์จะขอจัดทาโครงการนักเรีย น
นักศึกษา อาสาจราจร ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563 เพื่ออานวยความสะดวกในการจราจรให้กับนักเรียน
นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง รอรับส่งนักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัย เพื่อเป็นการจัดระเบียบการจอดรถในโรงจอดรถ ให้มี
พื้นที่เพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางมาโดยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ดังนั้น งานปกครอง เห็นความสาคัญ
จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้กฎจราจรและการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนที่มีคนจานวนมากอยู่ด้วยกัน
3.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมจัดระเบียบการจราจรและจอดรถจักรยานยนต์ในโรงจอดรถ ให้มี
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เข้าออกได้อย่างสะดวก
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึก ให้มีความเสียสละให้กับส่วนรวม มีจิตอาสาในการทางานเพื่อสังคม
3.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่กู้ยืมเงินเรียน (กยศ.) ได้มีเวลาเก็บชั่วโมงจิตอาสา
3.5 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ มีกิจกรรมในการแสดงตนเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
นักเรียน นักศึกษา มีวินัยจราจรและเคารพกฎจราจร
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
การจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพื้นที่จอด
รถจักรยานยนต์ที่เพียงพอ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 70 คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา
จานวน 1,038 คน
รวมทั้งสิ้น 1,108 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีวินัยจราจรและเคารพกฎจราจร ตลอดจน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีวินัยจราจรและเคารพกฎจราจร
8.2 การจอดรถจั ก รยานยนต์ ข องนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มี ค วามเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย มี พื้ น ที่ จ อด
รถจักรยานยนต์ที่เพียงพอ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีวินัยจราจรและเคารพ
กฎจราจร ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 13 กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
- ค่าวัสดุ

1,038 คน

2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ



เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
2,000 บาท





รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

2,000 บาท
2,000 บาท

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.23
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการวิทยาลัยสีขาว ปลอดสิ่งเสพติด ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ชาย ชูเรณู (หัวหน้างานปกครอง)
ตาแหน่ง ข้าราชการครู คศ.2
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร
036-344088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 กาหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้อง เป็นไป
เพื่ อ พัฒ นาคนไทยให้เ ป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ทั้ ง ร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปัญ ญา ความรู้ และคุณ ธรรม มี จ ริ ยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจค้น
ของงานปกครองตลอดปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา พบว่านักเรียน นักศึกษา พกบุหรี่ ไฟแช็ค เป็นจานวนมาก ซึ่ง
ถ้าไม่มีการป้องกันและป้องปราม อาจจะทาให้นักเรียนนักศึกษา คิดเสพสารเสพติดประเภทอื่นๆ เช่น กัญชา ยาบ้า
ฯลฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน จึงควรมีการเพิ่มการสุ่มตรวจสารเสพติดจากนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดประเภทต่างๆ
3.2. เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาเสพสารเสพติดประเภทต่างๆโดยการตรวจค้น ตรวจ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยง สัมภาษณ์ แจ้งผู้ปกครอง และส่งนักเรียน นักศึกษาที่เสพยาเสพติดเข้าสู่การบาบัด
3.3. เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติด และผู้ที่กาลังจะเสพ ไม่เข้าสู่วงจรของการเสพ โดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของยา
เสพติดประเภทต่างๆ
4 ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
ไม่มีนักเรียน นักศึกษา เสพสารเสพติดในวิทยาลัย
5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงดีขึ้น
6 กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 70 คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา
จานวน 1,038 คน
รวมทั้งสิ้น 1,108 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ไม่มีนักเรียน นักศึกษา เสพสารเสพติดในวิทยาลัย
8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงดีขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ 100 เปอร์เซ็น

1,038 คน

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ห่างไกลยาเสพติดทุก
ชนิด

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 13 กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
- ค่าวัสดุ

5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ



เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
5,000 บาท





รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5,000 บาท
5,000 บาท

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.24
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ชาย ชูเรณู (หัวหน้างานปกครอง)
ตาแหน่ง ข้าราชการครู คศ.2
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร
036-344088
E-mail.
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุสาคัญของปัญ หาทางสุขภาพที่ร้ายแรง ในการรณรง ค์เพื่อ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ มุ่งให้มีการลด/ละ/เลิกการสูบบุหรี่ เนื่องจากการงดบริโภคยาสูบหรือการหยุดสูบบุหรี่ จะ
ทาให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ลดลงได้อย่างมีนัยสาคัญ สุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ ของสมาชิกในครอบครัว และของผู้อื่นในสังคมดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัวและประเทศชาติในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่มีสาเหตุแห่งความเจ็บป่วยมาจากการบริโภคยาสูบหรือ
การสูบบุหรี่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความสาคัญและสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ หรือการเลิก
สูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี “วันงดสูบบุหรี่โลก” (World No Tobacco Day) ขึ้นใน วันที่ 31 พฤษภาคม
ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้น จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประมาณ 5 ล้านคน ซึ่งเทียบเท่ากับเดือนละเกือบ 11,000 คน หรือวันละ 8 คน และในบุหรี่มีสารเคมี 4,000
กว่ า ชนิ ด เช่ น formaldehyde (สารเคมี ที่ ใ ช้ ด องศพ) carbon monoxide (เช่ น เดี ย วกั บ ควั น จากท่ อ ไอเสี ย
เครื่องยนต์) สาร acetone (สารเคมีที่ใช้ล้างเล็บ) ซึ่งสารเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อสุภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่
ได้รับควันบุหรี่มือสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ที่ได้รับควันบุหรี่เป็นเด็ก ก็จะยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้น เนื่องจากเด็กยัง
มีภูมิต้านทางโรคค่อนข้างต่า และยังไม่สามารถป้องกันตนเองจากการได้รับควันบุหรี่จากผู้ใหญ่ได้ นอกจากนั้น
งานวิจัยยังพบว่า ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิต จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ปีละ 52,000 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน
และผู้ที่ติดบุหรี่ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เริ่มสูบและติดบุหรี่ ตั้ง แต่ยังอยู่ในวัยรุ่น ในช่วงอายุ 11 – 18 ปี โดยยัง สูบ
ต่อเนื่องไปจนอยู่ในวัยเยาวชน ในช่วงอายุ 19 – 25 ปี และผู้ใหญ่ ตอนต้น ในช่วงอายุ 25 – 35 ปี ดัง นั้น งาน
ปกครอง เห็นความสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ถึงโทษและพิษภัย ตลอดจนผลร้ายของบุหรี่ ทาให้เกิดความเกรง
กลัวไม่กล้าเข้าไปเกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา หันมาตระหนักสนใจและมีส่วนร่วม ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
และร่วมรณรงค์ เพื่อการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันให้วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และอบายมุขต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา
สามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากบุหรี่
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น จากการเผยแพร่และแนะนา การควบคุมการบริโภคยาสูบ
และการรณรงค์ เพื่อการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักสนใจและมีส่วนร่วม ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและร่วม
รณรงค์ เพื่อการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 70 คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา
จานวน 1,038 คน
รวมทั้งสิ้น 1,108 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตระหนักในผลของการสูบบุหรี่และลด ละ
เลิก บุหรี่
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักสนใจและมีส่วนร่วม ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและร่วม
รณรงค์ เพื่อการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

8.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น จากการเผยแพร่และแนะนา การควบคุมการบริโภคยาสูบ
และการรณรงค์ เพื่อการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ 100 เปอร์เซ็น

1,038 คน

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตระหนักในผลของการ
สูบบุหรี่และลด ละ เลิก บุหรี่

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

ในวันที่ 31 พฤษภาคม
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
- ค่าวัสดุ

1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
1,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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1,000
1,000

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.25
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการอาชีวะรวมพลัง วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ชาย ชูเรณู (หัวหน้างานปกครอง)
ตาแหน่ง ข้าราชการครู คศ.2
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร
036-344088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ยาเสพติด เป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนและสูญเสียอย่างใหญ่หลวงที่เกิดกับมวลมนุษยชาติ ทุกชาติต่าง
หามาตรการป้องกันควบคุมแก้ปัญหายาเสพติดไม่ให้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับประชาชนในชาติของตนเอง
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยให้ประเทศภาคี
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมในการณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ และได้ดาเนินการอย่าง
กว้างขวาง ในการปลูกฝังให้เกิดลักษณะตามที่ต้องการนั้น ผู้ปฏิบัติจาเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับยาเสพติด
มีกิจกรรม มีการปฏิบัติที่ตอบสนองสภาพปัญหา ความต้องการของวิทยาลัย ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการเป็นเครือข่ายความร่วมมือดาเนินกิจกรรมเชิงบูรณาการ มีการดาเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และการดาเนิน
กิจกรรมจะต้องได้รับความร่วมมือ สนับสนุนการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
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วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นวิทยาลัยที่ขยายโอกาสทางการศึกษาที่จัดการศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในนักเรียน นักศึกษา กลุ่มที่เป็น
วัยรุ่น ด้วยสภาพของพัฒนาการของวั ยเด็ก สภาพ แวดล้อมทางสัง คมและค่านิยมบางประการของครอบครัวและ
ชุมชน ล้วนเป็นสาเหตุที่มาของการเข้าไปยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เล็งเห็นความสาคัญ จึง กาหนดแผนการจัดกิจกรรม เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันแลแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน ปลูกฝัง สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เด็กและ
เยาวชนในความดูแล พ้นจากภัยยาเสพติดและอบายมุข ดังนั้น งานปกครอง จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติดวิธีการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาช่วยกระตุ้นเร่งรณรงค์ เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว
สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติด
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น จากการเผยแพร่และแนะนา เรื่องภัยของยาเสพติด
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักสนใจและมีส่วนร่วม ในการให้ความร่วมมือป้องกันยาเสพติด
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 70 คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา
จานวน 1,038 คน
รวมทั้งสิ้น 1,108 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ใช้ชีวิตประจาวัน
อย่างมีความสุข
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
8.2 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
8.3 ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ 100 เปอร์เซ็น

1,038 คน

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตระหนักในผลของภัย
จากยาเสพติด

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
- ค่าวัสดุ

1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการในไตรมาส เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
1 2 3 4 เรื่อง ฯลฯ)





พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
1,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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1,000
1,000

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.26
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563
2. ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ชาย ชูเรณู (หัวหน้างานปกครอง)
ตาแหน่ง ข้าราชการครู คศ.2
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร
036-344088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กระเบียบวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน
นักศึกษา พ.ศ.2563 ในการกาหนดให้ นักเรียน นักศึกษา ต้องสวมใส่เครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบทั้งนักเรียน
นักศึกษา ชายและหญิง ปรากฏว่าปัจจุบันนี้มี นักเรียน นักศึกษา บางคนแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย
แต่งกายตามกระแสนิยมของสังคม บางครั้งแต่งกายไม่เหมาะสม
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ดัง นั้ น งานปกครอง ฝ่ ายพั ฒ นากิ จ การนั กเรี ย น นั ก ศึก ษา จึ ง เห็น สมควรให้นั ก เรีย น นัก ศึ ก ษาทุ ก คน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแต่งกายให้ถูกระเบียบและเหมาะสม อันจะเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ให้กับนักเรียน
นักศึกษา เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิทยาลัย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้ถึงความสาคัญการปฏิบัติตามกฏระเบียบของวิทยาลัย
3.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เปลียนบุคลิกภาพเป็นบุคลิกภาพที่ดี ภูมิฐาน แต่งกายเหมาะสมกับอยู่ในวัย
นักเรียน นักศึกษา
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก แต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัย
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก แต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักเรียน นักศึกษา ในรุ่นต่อๆไป และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม
6. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียด จานวน....คน (ใคร) จานวน....แห่งใด (ที่ใด)
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 70 คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา
จานวน 1,038 คน
รวมทั้งสิ้น 1,108 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่เคารพ
กฎระเบียบ และการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี และเหมาะสมกับการทางานในอนาคต
8.2 วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีงาม ปรากฏต่อสายตาของบุคคลภายนอก
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ 100 เปอร์เซ็น

1,038 คน

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปลูกฝังให้นักเรียน
นักศึกษาเป็นผู้ที่เคารพกฎระเบียบ และการแต่งกายให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 13 กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
- ค่าวัสดุ
1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
1,000 บาท

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

1,000 บาท
1,000 บาท

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.28
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการหยุด ดับ เข็น จอด ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ชาย ชูเรณู (หัวหน้างานปกครอง)
ตาแหน่ง ข้าราชการครู คศ.2
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร
036-344088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วย งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะขอจัดทาโครงการหยุด ดับ เข็น
จอด ประจาปีการศึกษา 2563 เพื่ออานวยความสะดวกในการจราจรให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง รอ
รับส่งนักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัย เพื่อเป็นการจัดระเบียบการจอดรถในโรงจอดรถ ให้มีพื้นที่เพียงพอต่อนักเรียน
นักศึกษา ที่เดินทางมาโดยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ดังนั้น งานปกครอง เห็นความสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการ
ดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อเป็นการบอกสัญลักษณ์ป้ายจราจร
3.2. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรภายในและภายนอกวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.3. เพื่อจัดระเบียบการจราจรวิทยาลัย
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
นักเรียน นักศึกษา มีวินัยจราจรและเคารพกฎจราจร
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
การจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพื้นที่จอด
รถจักรยานยนต์ที่เพียงพอ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 70 คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา
จานวน 1,038 คน
รวมทั้งสิ้น 1,108 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีวินัยจราจรและเคารพกฎจราจร ตลอดจน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีวินัยจราจรและเคารพกฎจราจร
8.2 การจอดรถจั ก รยานยนต์ ข องนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มี ค วามเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย มี พื้ น ที่ จ อด
รถจักรยานยนต์ที่เพียงพอ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีวินัยจราจรและเคารพ
กฎจราจร ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

1,038 คน

ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 13 กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
- ค่าวัสดุ

8,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 8,000 บาท
/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
5,000 บาท

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5,000 บาท
5,000 บาท

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.29
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน นางศิริณภา กุลสุวรรณ
ตาแหน่ง หัวหน้าแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร 036-344-088 E-mail sirinapa3022@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อที่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทา มีรายได้ระหว่างเรียน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผูเรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี ซึ่งนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. นั้น นอกจากจะมีความรู้ใน
วิชาชีพแล้ว ยังต้องมีความรู้และข้อมูลในด้านการศึกษาต่อและการก้าวเข้าสู่โลกของวิชาชีพในการทางาน เช่น การ
หางาน การรับสมัครงาน และการปรับปรุง ตนเองให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียน การปัจฉิมนิเทศจึงเป็นวิธีการให้
ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวเบื้องต้นที่จะช่วยให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ การทางานและเป็นผู้ที่มี คุณธรรมนา
ความรู้ สามารถปรับตัวเข้ากับอาชีพได้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ในเรื่องการเตรียมการสมัครเรียนต่อและการสมัครงาน การหางาน
ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจบไปแล้วได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีงานทา มีสถานที่ทางานที่ดี
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนต่อและมีงานทา ตรงตามสาขาที่เรียนมาในอนาคต
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับปวช.3 และ ปวส.2 จานวน 290 คน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จบการศึกษามีความเข้าใจใน
การสมัครงานและคัดเลือกเข้าทาทางานในสถานประกอบการ
5.3 นักเรียน นักศึกษา มีงานทาตรงตามความต้องการของตนเอง
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จานวน 290 คน
รวมทั้งสิ้น 290 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีความพร้อมเข้าทางานในสถาน
ประกอบการและมีงานทา มีรายได้
๗. พื้นที่ดาเนินการ อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศครบทุกคน
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการสมัครงานได้ถูกต้อง
8.3. นักเรียน นักศึกษารู้ประสบการณ์จริงจากตัวแทนสถานประกอบการ
8.4. นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจถึงวิธีการสมัครงานและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับปวช.3 และ ปวส.
2 จานวน 290 คน

290 คน

เชิงคุณภาพ

- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ระดับ ปวช.3 และ
ปวส.2 ที่จบการศึกษามีงานทา มีรายได้ตามเกณฑ์ทุกคน

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ค่าวัสดุ 1. กระดาษ A4 = 5 รีม
2. ป้ายไวนิล
ค่าใช้สอย 1. ค่าของที่ระลึกวิทยากร
2. ค่าอาหารว่าง 290 ชุด (50x25)

550.-บาท
500.- บาท
1,500.- บาท
1,๒50.- บาท
รวมทั้งสิ้น 3,800.- บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส ( )

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

2

3

√
√
√
√

4

เป้าหมาย (เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
มวกเหล็ก ระดับปวช.
3 และ ปวส.2 จานวน
290 คน

อาคาเอนกประสงค์
(โรงอาหาร)
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบ
งบเงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่นๆ

3,800.- บาท
3,800.- บาท

โครงการที่ 3.30
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1.ชื่อโครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ในระดับสถานศึกษา
ผู้ประสานงาน นายนปคณ ฉิมช้าง
ตาแหน่ง หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร 036-344088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ ด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานนิทรรศการ และงานวิจัย
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของผลงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ของผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาที่ได้ดาเนินการจัดทาผลงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ขึ้น
ในการนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีขวัญกาลังใจและแนวทางในการพัฒนาผลงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จึงได้ดาเนิน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่ น ใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ในระดั บ สถานศึ ก ษา เพื่ อ คั ด เลื อ กและจั ด แสดงผลงาน โครงการ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ของนักเรียน นักศึกษา และนาไปสู่การประกวดในระดับต่างๆ ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ในระดับสถานศึกษา
3.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ แนวความคิดในการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ จานวน 30 ผลงาน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะ แนวความคิดในการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์
5.2 นักเรียน นักศึกษาได้นาผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

จานวน
รวมทั้งสิ้น

30
30

ผลงาน
ผลงาน

6.2เชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ พั ฒ นาทั ก ษะ แนวความคิ ด ในการจั ด ท าสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ต กรรม
และงานสร้างสรรค์
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ แนวความคิดในการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้นาผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ จานวน 30 ผลงาน

เชิงคุณภาพ

นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ พั ฒ นาทั ก ษะ แนวความคิ ด ในการจั ด ท า
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ระหว่างวันที่ พฤศจิกายน – ธันวาคม
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิล
ค่าวัสดุ
1. กระดาษการ์ด (2*250)
2. เข็มหมุด (5*65)
3. แล็คซีน (35*5)

30 ผลงาน

1,000
500
325
175
รวมทั้งสิ้น 2,000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการใน
ไตรมาส
()

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
1 2 3 4
ง
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
2,000
ได้พัฒนาทักษะ
มวกเหล็ก

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
แนวความคิดใน

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
การจัดทา

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม
และงาน
สร้างสรรค์

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

2,000
2,000

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.31
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อ โครงการ โครงการครูที่ปรึกษาพบนั กเรียน นักศึกษา ประจาวัน (กิจกรรม Home room) ภาคเรียนที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นายวสันต์ สมวงษ์สา
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ 036-344-673
โทรสาร 036-344-088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สานักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ทางสานักติดตามได้มอบหมายให้แต่ละสถานที่ศึกษา
จัด ทาโครงการดั งกล่า ว ทางวิ ทยาลั ยจึ ง มอบหมายให้ ง านครูที่ ปรึ กษา จัด ทาโครงการครูที่ ปรึ กษาพบนั กเรีย น
นักศึกษา ประจาวัน (กิจกรรม Home room) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕63 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน และลด
ปัญหานักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน และหาวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนต่อไป ดังนั้น งานครูที่
ปรึกษา จึงมึความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่ อ ให้ เ กิ ด สั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งครู ที่ ป รึ ก ษากั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ท าให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
เกิดความอุ่นใจ ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ
3.2 เพื่ อให้ ค รูที่ ป รึ กษาและนั ก เรี ย น นั ก ศึ กษา ได้ เ รี ยนรู้ แ ลกเปลี่ย นความคิ ดและแสดงความคิด เห็ น
และเปิดโอกาสให้ระบายความคับข้องใจ
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
3.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ
3.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามารถและทักษะในการทางานร่วมกัน เรียนรู้การอยู่ร่วมกันแบบ
ประชาธิปไตย
3.6 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
3.7 เพื่อให้งานบริห ารการศึก ษาดาเนินไปด้ว ยดีนัก เรีย น นัก ศึกษา รู้จั กและเข้า ใจให้ ความร่วมมือกั บ
วิทยาลัย และลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
ครูที่ปรึกษาสามารถให้คาปรึกษาในประเด็นการเข้าพบนักเรียน นักศึกษา การให้คาปรึกษาด้าน
วิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม และการแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาเป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
ครูที่ปรึกษาได้มีการแสดงความจริงใจ และการพัฒนาศักยภาพของการเป็นครูที่ปรึกษา ซึ่งจะทาให้มี
ผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ
5 กลุ่มเป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
70
คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา
จานวน 1,100
คน
รวมทั้งสิ้น 1,170
คน
5.2 เชิงคุณภาพ
ครูที่ปรึกษาให้คาปรึกษา แนะนาวิธีการต่างๆให้กับนักเรียน นักศึกษา ทาให้นักเรียน นักศึกษา เกิด
ความอุ่นใจ ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา ทาให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความอบอุ่นใจเกิดความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
8.2 ครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดและแสดงความคิดเห็นและเปิด
โอกาสให้ระบายความคับข้องใจ
8.3 นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ และมีทักษะในการทางานร่วมกัน เรียนรู้
การอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย มีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
8.4 จานวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันน้อยลง
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- นักเรียน นักศึกษา
- ครูที่ปรึกษา เข้าพบนักเรียน นักศึกษา ทุกวัน หลังทา
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงไม่น้อยกว่า 98%

เชิงคุณภาพ

- ครูที่ปรึกษาให้คาปรึกษา แนะนาวิธีการต่างๆให้กับนักเรียน
นักศึกษา ทาให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความอุ่นใจ ได้เรียนรู้
แลกเปลี่ยนความคิดและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

70 คน
1,100 คน

ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 13 กันยายน 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ค่าวัสดุ

2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,000 บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ 





เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
2,000 บาท

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11.ประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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2,000 บาท
2,000 บาท

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.32
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อ โครงการ โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญ หาการออกกลางคัน ประจาปีการศึกษา
2563
ผู้ประสานงาน นายวสันต์ สมวงษ์สา
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ 036-344-673
โทรสาร 036-344-088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้นั กเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านทักษะ
ทางวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเสริมสร้างความรู้ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นปัญหาสาคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งดาเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่า
จริงจัง ทาให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเท
ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียนออกกกลางคันแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนยัง
ไม่หมดไป
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ดังนั้นงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้ดาเนิน
โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจาปีการศึกษา 2563
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้เห็นสภาพที่แท้จริง ของสิ่ง แวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของ
นักเรียน นักศึกษา ได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อวิทยาลัย และนักเรียน นักศึกษา
3.2. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและวิทยาลัย อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน นักศึกษา
3.3. เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและวิทยาลัย ในการสร้างเครือข่ายในการดูแล เฝ้า
ระวังนักเรียน นักศึกษา ที่คาดว่าจะมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ การเข้าเรียนสาย การขาดเรียน ฐานะทางครอบครัว
และการใช้สารเสพติด เพื่อติดตามนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องลดปัญหากลุ่มเสี่ยง ลดปัญหาการออกกลางคัน
ช่วยเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
ครูที่ปรึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและวิทยาลัย อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการ
ช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน นักศึกษา
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
ครูที่ปรึกษาได้มีการติดตามนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องลดปัญหากลุ่มเสี่ยง ลดปัญหาการออก
กลางคันเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา

จานวน
70
จานวน 1,100
รวมทั้งสิ้น 1,170

คน
คน
คน

6.2 เชิงคุณภาพ
ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง มีความเข้าใจและร่วมมือกันในการวางแผนพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
๗. พื้นที่ดาเนินการ
บ้านนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่บริเวณอาเภอมวกเหล็กและอาเภอใกล้เคียง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8.2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัยและจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
8.3 จานวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดลงต่ากว่าร้อยละ 20
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- นักเรียน นักศึกษา

70 คน
1,100 คน

ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง มีความเข้าใจและร่วมมือกันในการ
วางแผนพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2563
ณ บ้านนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่บริเวณอาเภอมวกเหล็กและอาเภอ
ใกล้เคียง
ค่าวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

2,000

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการในไตรมาส เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
1 2 3 4 เรื่อง ฯลฯ)





พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
2,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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2,000
2,000

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.33
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
๑. ชื่อโครงการ : พัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
ผู้ประสานงาน นางสาวจินดารัตน์ มีแสง
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 2 เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน
2. หลักการและเหตุผล
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น
ทาให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้ องเรียนและนอกห้องเรียนของประเพณีวัฒนธรรมในวัน
คริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ดั ง นั้ น แผนกวิ ช าทั ก ษะชี วิ ต กลุ่ ม วิ ช าภาษาอั ง กฤษ เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ดั ง กล่ า ว จึ ง จั ด กิ จ กรรม
ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จัก วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษาโดยเป็นการบูรณาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อมุ่ง
สอดแทรกความรู้ ด้วยกิจกรรมต่างๆทาให้นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างได้เหมาะสม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
- ประกวดชุด Santa – Santy
- ประกวดร้องเพลง – เต้น
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- ประกวดวาดภาพวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
- ตอบคาถามภาษาอังกฤษ
3.2 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
3.3 เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 1,165 คน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
5.2 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น
5.3 นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจและ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา

จานวน......... 1,165......คน
รวมทั้งสิ้น..... 1,165......คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจและ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
7. พื้นที่ดาเนินการ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
8.2 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น
8.3 นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจและ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงปริมาณ

หน่วยนับ
1,165 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมวัน
คริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
2. นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น
3. นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจและ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

20,000บาท
รวมทั้งสิ้น

20,000บาท
/๑๐.สรุปขั้นตอน.
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง




20,0๐๐


รวมเงิน

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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20,0๐๐
20,0๐๐

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการที่ 3.34
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
๑. ชื่อโครงการ : สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ผู้ประสานงาน นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์
ตาแหน่ง ครู คศ.2
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ ๙ การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หลักการและเหตุผล
กระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นับเป็นการดาเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการกาหนด
ปัญหา การลงมือทาการทดลอง การสังเกตผลที่เกิดขึ้น การรวบรวมข้อมูล การแปรผลข้อมูลและสรุปผลการทดลอง
ที่ได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนาเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม าประยุกต์ใช้กันให้เกิดคุณค่าทางรูปธรรมมากขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ ทางอาหาร เป็นต้น
ดังนั้น แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษา
ได้มีโอกาสฝึกใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและ
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไ ทยและเผยแพร่ความก้าวหน้ารวมทั้งการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อส่งเสริมเจตคติและความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมี
คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
3.2 เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 1,165 คน
5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.๑ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กสามารถนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
5.2 ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6 กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา

จานวน......... 1,165......คน
รวมทั้งสิ้น..... 1,165......คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.1.๑ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กสามารถนาทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
6.1.2 ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
7. พื้นที่ดาเนินการ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กสามารถนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
8.2 ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
1,165 คน

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กสามารถนาทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
- ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

12,0๐๐บาท
12,0๐๐บาท

รวมทั้งสิ้น

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ




เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

หมวดเงิน
พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
12,0๐๐



รวมเงิน

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

12,0๐๐
12,0๐๐

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการที่ 3.35
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
๑. ชื่อโครงการ : ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่
ผู้ประสานงาน นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์
ตาแหน่ง ครู คศ.2
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ ๙ การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ได้กาหนดให้สถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนผู้สอน บุคลากร และผู้เรียน ในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ให้มีการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การ
ประกอบอาชีพและ/ หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซึ่งนาไปสู่การแข่งขันระดับชาติ
เนื่องด้วยวันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันดังกล่าวได้มีการจัดการประกวด
โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ อ าชี ว ศึ ก ษา – เอสโซ่ เพื่ อ เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ นั กเรี ย น–นั ก ศึ ก ษาได้ น าความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทาโครงการวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ และ
สามารถนาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ แผนกวิชาสามัญ -สัมพันธ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ได้
คัด เลือ กโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ ชั้น ปวช. และระดั บ ปวส. เข้า ร่ วมการประกวดโครงงานวิ ทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชั้นละ 1 โครงงาน รวม 2 โครงงาน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นและกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัย
งานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
3.3 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ ร ะหว่ า งกั น อย่ า ง
กว้างขวาง
3.4 เพื่อให้ผู้เรียนได้นาความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันและสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประกวด จานวน 10
โครงงาน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.๑ ให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5.3 ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา

จานวน......... 1,165......คน
รวมทั้งสิ้น..... 1,165......คน

5.3 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
6.2.2 ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
7. พื้นที่ดาเนินการ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
8.2 ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

ตัวชี้วัด
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ
เข้าร่วมประกวด

หน่วยนับ
10 โครงงาน

- ให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงค่าใช้จ่าย
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

20,0๐๐บาท
รวมทั้งสิ้น 20,0๐๐บาท
/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

หมวดเงิน
พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงินอุดหนุน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน
ทัว่ ไป
ง




20,0๐๐



รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

20,0๐๐
20,0๐๐

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการที่ 3.36
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
๑. ชื่อโครงการ : สอบธรรมศึกษา
ผู้ประสานงาน นางขวัญชนก แสนอภัย
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 16 ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
สถาบันการศึกษาของไทยได้เห็นความสาคัญพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจาชาติของไทย มี
หลักธรรม คาสอน การปฏิบัติตนที่นาสู่การพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นบ่อเกิดของคุณธรรม จริยธรรมในหมู่นักเรียน นักศึกษา
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธแต่ยังขาดความรู้เรื่อง
พระพุทธศาสนา ทาให้เกิดความศรัทธาและยึดมั่นในพุทธศาสนาลดน้อยถอยลงเรื่อยๆ
การที่จะให้เยาวชนไทยสืบทอดและทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป จะต้องให้
นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญ ได้เรียนรู้ศึกษาหลักธรรม พุทธประวัติ รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นศาสนิก
ชนที่ดี จะทาให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีจิตใจสูงส่ง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกรอบในการดาเนินชีวิต จะส่งผลให้
สังคมไทยมีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจ มีความรักสามัคคีช่วยให้ชาติเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2 เพื่อพัฒนาและยกระดับจิตใจของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมและมีโอกาสสอบนักธรรม
3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เป็นพลเมืองดีของไทยและพลเมืองดีของโลกตามหลักธรรมของพุทธศาสนา
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าสอบ/สอบผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมศึกษา เพื่อส่งเสริม
พัฒนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเป็นพลเมืองดีและพลโลกที่ดี
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา

จานวน......... 1,165......คน
รวมทั้งสิ้น..... 1,165......คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเป็นพลเมืองดีและพลโลกที่ดี
7. พื้นที่ดาเนินการ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1.1 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมสอบธรรมศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเป็นพลเมืองดีและพลโลกที่ดี
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

หน่วยนับ
1,165 คน

นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม
สอบธรรมศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเป็นพลเมืองดีและพลโลกที่ดี
เดือนพฤศจิกายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงค่าใช้จ่าย
/๑๐.สรุปขั้นตอน.
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
1 2 3 4 เรื่อง ฯลฯ)

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

หมวดเงิน
พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง





รวมเงิน

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการที่ 3.37
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
๑. ชื่อโครงการ : วันภาษาไทยแห่งชาติ
ผู้ประสานงาน นายไมตรี ไชยชมภู
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึงประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
2. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์ ความแตกต่างของเส้นวรรณยุกต์ ทาให้ความหมายต่างกันไป แต่
ภาษาไทยยังมีการออกเสียงและสาเนียงที่หลากหลายตามท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งภาษาเหนือ อีสาน ใต้ และภาษาถิ่นกลาง
ความหลากหลายของแต่ละส าเนียง จะสร้างสรรค์ความไพเราะให้กั บภาษาไทยที่ มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ
ปัจจุบันการออกเสียงภาษาไทย มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อาจทาให้การออกเสียง
ผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนื่องจากความหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติ วันภาษาไทยแห่งชาติ จึงเป็นวันที่สาคัญที่เยาวชน
ไทยควรให้ความสาคัญและตระหนักถึงการออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขระ การอ่านบทกลอนต่างๆ การ
ได้รับความรู้และอนุรักษ์วรรณกรรมไทยในแต่ละยุคสมัย ซึ่งทรงคุณค่าในการระลึกถึงและอนุรักษ์ไว้สืบไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
- การประกวดคัดลายมือ
- การประกวดวาดภาพ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

- การประกวดแต่งกลอน
- การประกวดอ่านทานองเสนาะ
- การประกวดเขียนเรียงความ
- การประกวดตัวละครในวรรณคดี
- การแสดงนิทานพื้นบ้าน
3.2 เพื่อรณรงค์การอ่าน การออกเสียงถูกต้องตามอักขระและการใช้ภาษาไทยถูกต้องตามกาลเทศะ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจที่คนไทยมีภาษาเป็นของตนเอง
3.4 เพื่อจัดกิจกรรม รณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสาคัญของการวรรณกรรมไทยรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 1,165 คน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง การคัดลัดลายมือ การอ่านทานองเสนาะ และวรรณกรรม
ไทย
6 กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา

จานวน......... 1,165......คน
รวมทั้งสิ้น..... 1,165......คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง การคัดลัดลายมือ การอ่านทานองเสนาะ และ
วรรณกรรมไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง การคัดลัดลายมือ การอ่านทานองเสนาะ และวรรณกรรม
ไทย

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้
เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์การใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง การคัดลัดลายมือ การอ่านทานองเสนาะ และ
วรรณกรรมไทย
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ
1,165 คน

10,000บาท
10,000บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน.
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ




เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

หมวดเงิน
พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
10,0๐๐



รวมเงิน

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10,0๐๐
10,0๐๐

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการที่ 3.38
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
๑. ชื่อโครงการ : คณิตคิดเร็ว
ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนีกร เติมวุฒิ
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึงประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
2. หลักการและเหตุผล
จากการที่สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนด
มาตรฐานให้สถานศึกษาจัดทากิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนเป็นการส่งเสริมด้าน วิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รวมทั้งด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน มีการจัด
กิจกรรมอย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนและเกิดประโยชน์สูงสุดของนักเรียน-นักศึกษา
วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความสาคัญต่อชีวิตประจาวัน เพราะเป็นวิชาที่สอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
พัฒนาความคิด เกิดทักษะความชานาญในการคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถนาไปใช้เป็นพื้นฐานในการ
เรียนวิชาอื่นๆ แต่เรามักพบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานทางการเรียนวิชาดังกล่าวไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากเป็นวิชา
ที่ต้องใช้ทักษะในการฝึกปฏิบัติ ดังนั้นการจัดกิจกรรมคณิตคิดเร็ว เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียน
นักศึกษามีทักษะในการคิดและคานวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดกิจกรรมคณิตคิดเร็ว
- การแข่งขัน คณิตคิดเร็ว โดยใช้โปรมแกรม GSP
- การแข่งขัน SUDOKU
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

- การแข่งขัน เกมส์ 24
3.2 เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการคิดคานวณและสามารถแก้ปัญหาเป็น
3.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนคณิตศาสตร์
3.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 1,165 คน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
4.4 นักเรียน นักศึกษา ฝึกความคิด สร้างกลยุทธ์ ฝึกการตัดสินใจ ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ ค้นหา
กฎเกณฑ์บางอย่างทางคณิตศาสตร์ ฝึกการใช้ไหวพริบในการวางแผน ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
5 กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา

จานวน......... 1,165......คน
รวมทั้งสิ้น..... 1,165......คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ฝึกความคิด สร้างกลยุทธ์ ฝึกการตัดสินใจ ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ ค้นหา
กฎเกณฑ์บางอย่างทางคณิตศาสตร์ ฝึกการใช้ไหวพริบในการวางแผน ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
7. พื้นที่ดาเนินการ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ฝึกความคิด สร้างกลยุทธ์ ฝึกการตัดสินใจ ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ ค้นหา
กฎเกณฑ์บางอย่างทางคณิตศาสตร์ ฝึกการใช้ไหวพริบในการวางแผน ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
1,165 คน

นักเรียน นักศึกษา ฝึกความคิด สร้างกลยุทธ์ ฝึกการ
ตัดสินใจ ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ ค้นหากฎเกณฑ์บางอย่างทาง
คณิตศาสตร์ ฝึกการใช้ไหวพริบในการวางแผน ฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5,000บาท
5,000บาท
/๑๐.สรุปขั้นตอน.

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ




เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

หมวดเงิน
พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
5,0๐๐



รวมเงิน

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5,0๐๐
5,0๐๐

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการที่ 3.39
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
๑. ชื่อโครงการ : ครอบครัวศีล 5
ผู้ประสานงาน นายไมตรี ไชยชมภู
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษะที่
พึงประสงค์
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากตามมติเถรสมาคม มีการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาว
ไทย รักษาศีล 5 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จนรวมถึงประชาชนทุกคนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุน ส่งเสริม
ให้สถาบันการศึกษาได้เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 วิทยาลัยฯ ก็เป็นสถาบันหนึ่ง ที่เปรียบเสมือน
ครอบครัวใหญ่ และครอบครัวเป็นหน่วยย่อยที่สุดของสังคม แต่มีความสาคัญมากที่สุด การแก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันนี้ เช่น ปัญหาเยาวชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการกระทบกระทั่งในสังคม ต้องเริ่มต้นที่สถาบันครอบครัว
ด้วยการสร้างความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว โครงการ
ครอบครัวศีล 5 เป็นโครงการที่รณรงค์เรื่องการฝึกฝนสร้างนิสัยที่ดี เพราะเราเชื่อว่า “นิสัยที่ดี...เป็นรากฐานสาคัญ
ของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่สงบสุข”
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จึงจัดทาโครงการครอบครัวศีล 5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวศีล 5 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิกในโครงการฯ รักษาศีล 5
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ส่งผลให้สมาชิกฯ มีวาจา และกายที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม อันนามาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเข้าใจ
กัน มีการให้ และการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นพลังสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวศีล 5
3.2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกโครงการครอบครัวศีล 5 รักษาศีล 5 เพื่อกาย วาจา ใจ อัน
บริสุทธิ์ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีต่อไป
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในกลม
สันดาน
3.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและพลเมืองดีของ
โลกตามหลักธรรมของพุทธศาสนา
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 1,165 คน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวศีล 5
เพื่อส่งเสริมพัฒนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเป็นพลเมืองดีและพลโลกที่ดี
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา

จานวน......... 1,165......คน
รวมทั้งสิ้น..... 1,165......คน

6.3 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ครอบครัวศีล 5 เพื่อส่งเสริมพัฒนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและเป็นพลเมือง
ดีและพลโลกที่ดี
7. พื้นที่ดาเนินการ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง การคัดลัดลายมือ การอ่านทานองเสนาะ และวรรณกรรม
ไทย
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้
เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์การใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง การคัดลัดลายมือ การอ่านทานองเสนาะ และ
วรรณกรรมไทย
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ
1,165 คน

5,000บาท
5,000บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน.
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ




เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

หมวดเงิน
พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
5,0๐๐



รวมเงิน

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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5,0๐๐
5,0๐๐

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
……………………………………………
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

โครงการที่ 3.40

1. ชื่อโครงการ โครงการเก่งดีมีความสุข
ผู้ประสานงาน นายศักดา ขาเขียว
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์0952481597
โทรสาร……………………-…………………………...................... E-mail sakda7812@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น
มีเอกภาพใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กได้ส่งเสริมให้สมาชิกที่สั งกัดชมรมวิ ชาชี พมีทัก ษะความเป็ นเลิศ ด้านวิ ชาชีพ ขณะเดีย วกัน ก็
สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเจตคติและลักษณะที่พึงประสงค์ในหมู่ของสมาชิกขององค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดยกาหนดกิจกรรมออกเป็น 2 เป้าหมายใน
แต่แ ละเป้ าหมายมีแ ผนพั ฒนา 5 แผนงาน เป้า หมายที่ 1 ว่ าด้ วยกิจกรรมพั ฒนาสมาชิ กให้ เป็ นคนดี มี
ความสุขและเป้าหมายที่ 2 ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นคนดีและมีความสุข
3.2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นคนเก่งและมีความสุข
3.3. เพื่อจัดทาโครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข
3.4. เพื่อจัดทาโครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข
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3.5 เพื่อนาความรู้และทักษะที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก
ยิ่งขึน้
5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
5.1. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จานวน 913 คน
5.2. ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จานวน 69 คน
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
/5. ผลลัพธ์ของ…..
6.1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเป็นคนดีและมีความสุข
ใแผนงาน..
6.2. นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเป็นคนเก่งและมีความสุข
6.3. นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นดีและมีความสุข
6.4. นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข
6.5. นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้และทักษะได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
7. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียด จานวน....คน (ใคร) จานวน....แห่งใด (ที่ใด)
7.1. เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จานวน 913 คน
6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 69 คน
รวมทั้งสิ้น
982 คน
7.2. เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเป็นคนดีและมีความสุข และมีความรู้ เกี่ยวกับการเป็นคน
เก่งและมีความสุข มีทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนาให้สมาชิกเป็นคนดี และ คนเก่ง และสามารถนาทักษะที่
ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ดียิ่งขึ้น
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.4 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเป็นคนดีและมีความสุข
8.5 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเป็นคนเก่งและมีความสุข
8.6 นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นดีและมีความสุข
8.7 นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข
8.8 นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้และทักษะได้จากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเป็นคนดีและมีความสุข และมี
ความรู้เกี่ยวกับการเป็นคนเก่งและมีความสุข มีทักษะในการจัด
กิจกรรมพัฒนาให้สมาชิกเป็นคนดี และ คนเก่ง และสามารถนาทักษะ
ที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ดี
ยิ่งขึ้น
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา
2. โครงการอาชีวะบริการ
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
4. โครงการ 5ส
5. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
6. โครงการประกวดร้องเพลง
7. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
8. โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9. โครงการการประหยัดและออม
10. โครงการพัฒนาสถานที่สาคัญทางศาสนาฯ
11. โครงการมารยาทไทย
12. โครงการอนุรักพันธุกรรมพืช
13. โครงการเขียนคาขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา
14. โครงการศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
15. โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์
16. โครงการอื่นๆสนับสนุนแผนมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี
17. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้
18. โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
19. โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน
20. โครงการพี่สอนน้อง
21. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
22. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หน่วยนับ
913 คน
69 คน

23. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
24. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศฯ
25. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาอินโดนิเซีย
26. โครงการอบรมมัคคุเทศก์
27. โครงการอื่นที่สนับสนุนแผนพัฒนาความรู้และความสามารถ
ทางวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี)
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

รวมทั้งสิ้น

36,100
/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการในไตรมาส
เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
/
/
/
/

หมวดเงิน
พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

ง
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
จานวน913 คน มวกเหล็ก
ครูบุคลากรทาง
การศึกษาจานวน
69 คน
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

งบ
งบเงินอุดหนุน
ดาเนินงาน
ทัว่ ไป
36,100

36,100
36,100

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

โครงการที่ 3.41-3.54
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ผู้ประสานงาน ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ตาแหน่ง โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึงประสงค์ด้านความรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึงประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
สิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่น ๆ และได้เล็งเห็นความสาคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษา มี
ประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นา กล้าคิด กล้าทา
กล้านา กล้าเปลี่ยน กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เพื่อดาเนินการคัดเลือกจากสถานศึกษาโดยให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้เรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวแล้วนั้นแข่งขันเพื่อให้ ผู้
ที่ได้ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ที่ได้จากการจัดกิจกรรมโครงการ
3.2 เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3.4 เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือของนักเรียน นักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานในระดับ จังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติต่อไป
4.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือจากการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานในระดับ จังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติต่อไป นักเรียน นักศึกษา
5.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือจากการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา
๖.๑.๒ ผู้บริหาร ครู บุคลากร

จานวน.............1,038................คน
จานวน....................71................คน
รวมทั้งสิ้น..........1,109...............คน

6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีความพร้อมในการฝึกฝนด้านวิชาชีพ และมีมาตรฐานด้าน
ทักษะประสบการณ์จากการเข้าร่วมแข่งขัน
๗. พื้นที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ที่ได้จากการจัดกิจกรรมโครงการ
8.2 นักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.3 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะฝีมือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

71 คน

เชิงคุณภาพ

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก
นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีความพร้อมในการฝึกฝนด้าน
วิชาชีพ และมีมาตรฐานด้านทักษะประสบการณ์จากการเข้าร่วม
แข่งขัน
วันที่ 15 ต.ค.พ.ศ. 2562 -ม.ค. พ.ศ.2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

4 เดือน

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

1,038คน

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพโฟล์คซองคนพันธ์อาร์
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพวงดนตรี
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(ซ่อมบารุง)
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(เทคนิคพื้นฐาน)
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(ก่อสร้าง)
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(คอมพิวเตอร์)
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(อิเล็กทรอนิกส์)
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(ยานยนต์)
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(ไฟฟ้า)
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(สมรรถนะแกนกลาง)
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(บัญชี)
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(โรงแรม)
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ(ค้าปลีก)
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

10,000.- บาท

5,000.- บาท
30,000.- บาท
20,000.- บาท
5,000.- บาท
5,000.- บาท
20,000.- บาท
20,000.- บาท
3,000.- บาท
2,000.- บาท
4,000.- บาท
3,000.- บาท

รวมทั้งสิ้น 127,000 .-บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ




เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
127,000




รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

127,000
127,000

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.65
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
๑. ชื่อโครงการ : สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ผู้ประสานงาน นางสาวดวงเดือน เริ่มรักรัมย์
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 090 – 2853318
โทรสาร
E-mail Duangduean.09g@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษะที่
พึงประสงค์
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทรงมี
พระราชดาริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่สอนและอบรมให้เด็กมีจิตสานึกในการอนุรักษ์พืช
พรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝักให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจและเกิดความปิติที่จะทาการศึกษาและอนุรักษ์
พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่ าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตราย
แก่ตนเอง จะทาให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ได้ดาเนินงานสนองพระราชดาริ จัดตั้งงาน
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้
ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ และเห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป
ซึ่ง สามารถดาเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าวเป็นสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงเป็นการดาเนินงานที่อิงรูปแบบของ สวนพฤกษศาสตร์ โดยมีการดาเนิน
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบ
ที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลต่างๆ องค์ประกอบที่ 4 การ
รายงานผลการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 5 การนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
การนาไปใช้ในประโยชน์เป็น
สื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการดาเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ และเป็นไป
ตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ดาเนินการโดยความสมัครใจ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
3.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ดาเนินกิจกรรมที่ 7 สร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช ในกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
3.๓ เพื่อปลูกจิตสานึก โครงการอนุรักษ์พันธุ์ พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และเผยแพร่ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน สามรถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้อง
4 ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 1,165 คน
5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 เพื่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชน
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา

จานวน......... 1,165......คน
รวมทัง้ สิ้น..... 1,165......คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคคลากร
ทางการศึกษาและชุมชน
6.๒.1 เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณและให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
7. พื้นที่ดาเนินการ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณและให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและชุมชน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ
- ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
1,165 คน
จานวน 70 คน

- เพื่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
นักศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษาและชุมชน
- เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณและให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น

500 บาท
500 บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน.
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ




เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

หมวดเงิน
พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
500



รวมเงิน

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5๐๐
5๐๐

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการที่ 3.69
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางการบัญชี
ผู้ประสานงาน นางสาววรางคณา พรมบรรดิษฐ์
ตาแหน่ง พนักงานราชการครู
โทรศัพท์ 098-228-9196
โทรสาร
E-mail wrangkana@mlt.ac.th
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การให้ บริการทางการศึกษาที่ดีจ ะต้องได้รับความร่ ว มมือจากบุคลากรทั้ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา โดยบุคลากรภายในจะต้องศึกษาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ทันกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิ ด ขึ้น อย่า งต่อ เนื่อ งโดยเข้ า รับ การพั ฒนาหรื อ อบรมตามโอกาสที่ไ ด้ รับ หรื อ การแสวงหาความรู้ เ พิ่ม เติม จาก
บุคคลภายนอกทั้งจากองค์การภาครัฐบาล หน่วยงานภาคเอกชนที่มีทักษะความชานาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ
ด้วยสาเหตุนี้ชมรมวิชาชีพการบัญชี จึงได้จัดทาโครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ให้กับ
ผู้เรียน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะวิชาชีพนั้น การได้รับความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงมาเป็นวิทยากรให้
ความรู้จะทาให้ครูผู้สอน และผู้เรียนได้รับความรู้แปลกใหม่เพิ่มเติมจากในตาราเรียน มีความรู้ความเข้าใจเสริมและ
เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ก้าวทันกับอาชีพนักบัญชีในปัจจุบันได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจด้านการจัดทาบัญชีมากขึ้น
3.3 เพือ่ ให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจากการอบรมและพัฒนา
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
นักเรียน นักศึกษา
จานวน 40 คน
ครู และบุคคลภายนอก จานวน
5 คน
รวมทั้งสิ้น 45 คน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในด้านการบัญชีเพื่อนาไปไปใช้ได้ในอนาคต
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน
ครูผู้สอนวิชาการบัญชีเข้ารับการอบรม จานวน 5 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาโดยการได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
๗. พื้นที่ดาเนินการ
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียน
8.๒ ผู้เรียนได้พัฒนาให้มีความเข้าใจด้านกระบวนการจัดทาบัญชีเพิ่มมากขึ้น
8.๓ เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจากการอบรมและพัฒนา

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรม
ครูผู้สอนวิชาการบัญชีเข้ารับการอบรม

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาโดยการได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

จานวน 40 คน
จานวน 5 คน

จานวน 40 คน
จานวน 5 คน

ระหว่างวันที่ พฤษภาคม – ตุลาคม ๒๕3
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

500 บาท
1,500 บาท
1,000บาท
3,000 บาท

รวมทั้งสิ้น

/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
1 2 3 4
ง
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
การปฏิบัติงาน
ณ

ด้านเอกสารเกิด งานบริหารงาน
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
ประสิทธิภาพ
ทั่วไป

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3,000
และความ
วิทยาลัยเทคนิค

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
สะดวกรวดเร็ว
มวกเหล็ก
ยิ่งขึ้น
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3,000
3,000

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 3.74
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจาหน่าย
ผู้ประสานงาน นางสาววรางคณา พรมบรรดิษฐ์
ตาแหน่ง พนักงานราชการครู
โทรศัพท์ 098-228-9196
โทรสาร
E-mail wrangkana@mlt.ac.th
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานนิทรรศการ และงานวิจัย
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
กิจกรรมที่นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ ได้รับประสบการณ์จริงจาก
การนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือสามารถนาความถนัดส่วนตัวเข้ามาใช้เพื่อนามาจัดจาหน่าย ก่อให้เกิดรายได้
ในช่วงที่ยังเรียนหนังสืออยู่ได้อีกทางหนึ่ง
ทางสาขาวิชาชีพการบัญ ชี จึง ได้จัดทาโครงการผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจาหน่าย เนื่องจาก
เล็งเห็นถึงประโยชน์ข้างต้น และสอดคล้องกับแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้ทุกคนดาเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติ มีปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่ าง
รวดเร็วและกว้างขวางทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจาหน่าย
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพเพื่อนาไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคต
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
นักเรียน นักศึกษา ผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจาหน่าย จานวน 5 ชิ้น
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษาผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจาหน่าย
5.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีทักษะวิชาชีพ ในการผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจาหน่าย
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจาหน่าย จานวน 5 ชิ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีกระบวนการในการวางแผนในการประกอบธุรกิจได้
๗. พื้นที่ดาเนินการ ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจาหน่าย
8.2 นักเรียน นักศึกษา ได้มีทักษะวิชาชีพที่สามารถนาไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
8.3 นักเรียน นักศึกษา ได้มีรายได้ระหว่างเรียนไปด้วย
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

หน่วยนับ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการจัดจาหน่าย จานวน 5 ชิ้น
จานวน 5 ชิ้น

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีกระบวนการในการวางแผน
ในการประกอบธุรกิจได้
ระหว่างวันที่ ตุลาคม ๒๕๖2 – เมษายน ๒๕3
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ค่าวัสดุ
3,000 บ.
(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3,000 บ.
/๑๐.สรุปขั้นตอน

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
1 2 3 4
ง

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
การปฏิบัติงาน
ณ
3,000

ด้านเอกสารเกิด งานบริหารงาน
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
ทั่วไป
 ประสิทธิภาพ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
วิทยาลัยเทคนิค
 และความ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
สะดวกรวดเร็ว
มวกเหล็ก
ยิ่งขึ้น
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3,000
3,000

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 4.2
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับครุภัณฑ์ห้องเรียนหุ่นยนต์
ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ชาย ชูเรณู
ตาแหน่ง
หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากาลัง
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร
036-344088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ ด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นมีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อที่ 1.3 ผู้เรียนที่สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ การประกอบอาชีพอิสระ
ข้อที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ข้อที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ข้อที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ข้อที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ครูผู้สอน
ข้อที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้อที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
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ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ข้อที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภค
ข้อที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
ข้อที่ 5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน..
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยได้รับงบประมาณจัดทาห้องการเรียนรู้หุ่นยนต์ ทางวิทยาลัยได้ลงความเห็นว่าควรจัดทาห้อง
การเรียนรู้หุ่นยนต์ที่สาขางานไฟฟ้ากาลัง จานวน 1 ห้อง
ทางสาขางานไฟฟ้ากาลังจึง จัดทาโครงการจั ดซื้อโต๊ะ เก้ าอี้เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมรับ ครุภัณ ฑ์ห้องเรีย น
หุ่นยนต์ขึ้นเพื่อรองรับครุภัณฑ์ที่จะได้รับ ทาให้มีประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้มากขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อให้มีโต๊ะและเก้าอี้รองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่จะได้รับ
3.2 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 ได้โต๊ะและเก้าอี้ในการเรียนรู้ของห้องเรียนหุ่นยนต์
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนหุ่นยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
๖.๑.๒ เก้าอี้

จานวน
จานวน
รวมทั้งสิ้น

15
15
15

ตัว
ตัว
ชุด

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องหุ่นยนต์
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้โต๊ะและเก้าอี้ใช้ในการเรียนการสอนห้องเรียนหุ่นยนต์
8.2 ทาให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

โต๊ะ
เก้าอี้

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

จานวน
จานวน

หน่วยนับ
15
15

ตัว
ตัว

15 ชุด

นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องหุ่นยนต์

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงค่าใช้จ่าย

ค่าวัสดุ
1. โต๊ะ (15*2000)
2. เก้าอี้ (15*1000)

3๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น

45,000

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
/10.สรุปขั้นตอน...

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการใน
ไตรมาส
()

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
1 2 3 4
ง
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
โต๊ะและเก้าอี้ วิทยาลัยเทคนิค

รองรับครุภัณฑ์ มวกเหล็ก
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
ห้องเรียน

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
หุ่นยนต์
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ 
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา
45,000

45,000
45,000

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 4.7
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 36,000 BTU ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กับการบัญชี (ปวช.)
ผู้ประสานงาน นางสาวลีลาวดี พรหมบิน
ตาแหน่ง พนักงานราชการครู
โทรศัพท์ 089-0868659
โทรสาร
E-mail lawa_la_@hotmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลองและเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาดูแ ลสภาพแวดล้อ มและภู มิ ทัศ น์ข องสถานศึ กษาให้ส ามารถจั ดการเรี ยนการสอนได้ อย่ างมี
คุณภาพและครบวงจร อันประกอบด้วย อาคารเรียนที่เพียงพอ อุปกรณ์ต่างๆ ของตัวอาคารมีความสมบูรณ์ การจัด
บรรยากาศในห้องเรียนให้เย็นสบายสาหรับห้องเรียนที่เป็นห้องปฏิบัติการ นับเป็นสิ่งที่ช่วยทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ อย่างมี
ความสุข
ด้วยเหตุนี้ สาขางานการบัญชี จัดมีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) เพื่อปรับสภาพอากาศใน
ห้องเรียนให้เย็นสบายเนื่องจากห้องเรียนที่เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั้น ผู้เรียนจะมีความเครียดขณะฝึก
ปฏิบัติหากมีสภาพอากาศที่ร้อน การฝึกปฏิบั ติไม่สามารถทาให้ได้เต็มเวลา ผู้เรียนจะมีสมาธิและฝึกปฏิบัติได้เพียง
ระยะเวลาสั้นๆ เท่ านั้น และการปรับ อากาศในห้องเรีย นให้เย็นจะเป็นการช่วยรักษาอายุการใช้ง านของเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ให้การได้นานขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
3.๒ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร์ สาขางานการบัญชี
3.๓ เพื่อผู้เรียนเกิดความพึงพอใจมีความสนใจใฝ่เรียนมากขึ้น
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน สาขาวิชาการบัญชี ใช้บริการห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4.2 นักเรียน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ใช้บริการห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1. การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5.2 การปฏิบัติงานด้านเอกสารได้ถูกต้องตามข้อกาหนด
6.กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร์ (ปวช.) จานวน ๒ เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อปรับสภาพอากาศในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นการช่วยรักษาการใช้งานของ
คอมพิวเตอร์ให้ยาวนานมากกว่าเดิม
7. พื้นที่ดาเนินการ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สาขางานการบัญชีปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
8.2 สาขางานการบัญชีพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์สาขางานบัญชี และช่วยรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มี
อายุการใช้งานมากขึ้น
8.3 สาขางานการบัญชีห้องเรียนคอมพิวเตอร์สาขางานการบัญชีมีสภาพแวดล้อมดี เพื่อสร้างบรรยากาศที่
ดีต่อการเรียน
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9.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร์ (ปวช.)

เชิงคุณภาพ

เพื่อปรับสภาพอากาศในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นการช่วย
รักษาการใช้งานของคอมพิวเตอร์ให้ยาวนานมากกว่าเดิม

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

จานวน ๒
เครื่อง

ระหว่างวันที่ ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕63
ณ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง
เครื่องละ 45,000 บาท จานวน 2 เครื่อง

รวมทั้งสิ้น

90,000.-

90,000.-

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
หมวดเงิน

ดาเนินการในไตรมาส

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

พื้นที่
เป้าหมาย
()
ดาเนินการ
(เช่น ใคร จานวนครั้ง เรื่อง
ระบุ
งบ
ฯลฯ)
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน
1 2 3 4
ง



งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

นักเรียน สาขาวิชาการ
ณ

บัญชีและสาขาวิชาที่
สาขาวิชา
 เกี่ยวข้อง จานวน 100 การบัญชี
 คน ใช้เครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทค
ห้องปฏิบัติการบัญชี
นิค
คอมพิวเตอร์ (ปวช.)
มวกเหล็ก
จานวน ๒ เครื่อง
รวมเงิน

90,000

งบประมาณรวมทั้งโครงการ

90,000

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

90,000

งบลงทุน

โครงการที่ 4.8
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์)
ผู้ประสานงาน นางสาวลีลาวดี พรหมบิน
ตาแหน่ง พนักงานราชการครู
โทรศัพท์ 089-0868659
โทรสาร
E-mail lawa_la_@hotmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้านเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลองและเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การบริการทางการศึกษาที่ดีสิ่งหนึ่งที่ต้องคานึงถึงคือการมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ช่วยสอนต่างๆ สาหรับใช้
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน นอกเหนือจากการมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย การมี อุปกรณ์ช่วยสอนที่
หลากหลายจะทาให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตา ตื่นใจกับเนื้อหา ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน อีกทั้งการใช้อุปกรณ์ช่วยสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาจะทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้ที่ใช้อุปกรณ์ช่วยสอน
ทาให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศที่ดีภายในชั้นเรียน ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจมีความผูกพัน
และรักใคร่ครูผู้สอนและสถานศึกษา
ด้วยเหตุนี้สาขางานการบัญชีจัดมีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์)เพื่อ
ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยอย่า งหนึ่ง นอกเหนือจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์เดิมๆ ที่มีอยู่และเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถนามาใช้เพื่อทาให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ที่
ต้องการถ่ายทอดสู่ผู้เรียน
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3.วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อจัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์)
3.๒ เพื่อพัฒนาและติดตั้งห้องเรียนทฤษฎี (ปวช.) 235 สาขางานการบัญชี
3.๓ เพื่อผู้เรียนเกิดความพึงพอใจมีความสนใจใฝ่เรียนมากขึ้น
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 ครูผู้สอนมีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ เครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิ จิตอล วิชวลไลเซอร์) สามารถ
ถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียนสาขาการบัญชี จานวน 100 คน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ด้วยความสนใจและตั้งใจเรียน
5.2 สร้างความพึงพอใจต่อผู้เรียนและสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์)ติดตั้งห้องเรียนทฤษฎี (ปวช.) 235
จานวน 1 เครื่อง
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้เครื่องฉายภาพสามมิติ
(ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์)มีความหลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ที่ต้องการถ่ายทอดสู่ผู้เรียน
7.พืน้ ที่ดาเนินการ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สาขางานการบัญชี ได้มีสื่อการเรียนการสอนเครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์)
8.2 สาขางานการบัญชีพัฒนาเพิ่มสื่อการเรียนโดยการติดตั้งห้องเรียนทฤษฎี (ปวช.) 235 สาขางานการ
บัญชี
8.3 สาขางานการบัญชี สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียนในการเพิ่มความสนใจใฝ่เรียนมากขึ้น
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9.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

เครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์)ติดตั้งห้องเรียนทฤษฎี
(ปวช.) 235

จานวน 1
เครื่อง

เชิงคุณภาพ

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้เครื่อง
ฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์)มีความหลากหลายสอดคล้อง
กับเนื้อหาความรู้ที่ต้องการถ่ายทอดสู่ผู้เรียน

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

ระหว่างวันที่ ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕63
ณ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
20,000.-

เครื่องฉายภาพสามมิติ (ดิจิตอล วิชวลไลเซอร์)

รวมทั้งสิ้น

20,000.-

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()

1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ



หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
งบเงินอุดหนุ
ดาเนินงาน
นทัว่ ไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

ง

นักเรียน สาขาวิชา

การบัญชีและ
 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 จานวน 100 คน ใช้
เครื่องฉายภาพสาม
มิติ (ดิจิตอล วิชวล
ไลเซอร์)
จานวน 1 เครื่อง

ณ
สาขาวิชาการ
บัญชี
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก

20,000

รวมเงิน

20,000

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

20,000

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 4.10
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์
ผู้ประสานงาน นางสาวศิริโฉม วิชัย
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ 097 – 0156110
โทรสาร
E-mail Krusirichom@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทั กษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพ
เฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่.2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่.. 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาการโรงแรมมีความประสงค์ จัดทาโครงการจัดซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์ เนื่องจากสื่อการสอนใน
สาขาการโรงแรม ในการเรียนการสอนทฤษฎีต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซึ่งปัจจุบันการใช้เครื่ องวิชวลไลเซอร์ ในการ
เรียนการสอนนั้นเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และใช้สอนได้ทุกวิชา เพราะ
ใช้แทนกระดานชอล์กได้ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ในการสอนชนิดสิ้นเปลืองได้ และเพื่อให้ผู้เรียน ได้รับความรู้อย่าง
เต็มที่ในการเรียนการสอน สามารถใช้แสดงการทดลองหรือสาธิต โดยนาวัสดุมาวางบนเครื่องฉายได้เลย
3.วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจถึงรายวิชาที่กาลังเรียนได้ง่ายขึ้น
3.3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4.ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
- เครื่องวิชวลไลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง
5.ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1. นักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มขึ้น
5.2. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถ จากเครื่องวิชวลไลเซอร์
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5.3. นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
6.กลุ่มเป้าหมาย
6.1เชิงปริมาณ
นักเรียน-นักศึกษามีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มขึ้น
จานวน............11.........คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากเครื่องวิชวลไลเซอร์
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
8.2 นักเรียน นักศึกษา ความรู้ความสามารถมากขึ้น
8.3 นักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ
เครื่องวิชวลไลเซอร์

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

1 เครื่อง

นักเรียน นักศึกษา สอบผ่านทุกรายวิชา

ระหว่างวันที่ .....13 พฤษภาคม – 13 กันยายน ๒๕๖3.......
ณ ....วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก................................
เครื่องวิชวลไลเซอร์

20,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 20,000

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
1 2 3 4 เรื่อง ฯลฯ)

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

11 คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
วท.มวกเหล็ก

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
 ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา
20,000

20,000
20,000

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 4.14
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน นางสาวลีลาวดี พรหมบิน
ตาแหน่ง พนักงานราชการครู
โทรศัพท์ 087 – 8593 - 535
โทรสาร 036-344088
E-mail lawa_la_@hotmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้านเรียนรู้จาก
สถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติ ที่ 3 การสร้ างประสิ ทธิ ภ าพด้ านการจัด การ “การริ ห ารจั ด การเป็ น ที่ ย อมรั บ เชื่ อมั่ น มี เ อกภาพใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
งานบริหารงานทั่วไปด้วยงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากร มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องพิมพ์และ
เครื่องโทรสาร เพื่อใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก แต่ละงานและฝ่ าย และรับส่ง ข้อมูลด้าน
เอกสารกับเครื่องโทรสาร เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการเอกสารและหนังสือต่างๆ พร้อมทั้งอานวยความสะดวกต่อครู
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์ต้องการใช้กับงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามกาหนด
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 ห้องงานบริหารงานทั่วไป มีครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้
4.1.1 เครื่องสแกนเอกสาร
จานวน 1 เครื่อง
4.1.2 เครื่องปริ้นเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
4.1.3 เครื่องโทรสาร
จานวน 1 เครื่อง
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1. การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5.3 การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามกาหนด
6. กลุ่มเป้าหมาย
5.4 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องพิมพ์
จานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1. งานบริหารงานทั่วไป สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. พื้นที่ดาเนินการ ห้องงานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ งานบริหารงานทั่วไป สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๒ งานบริหารงานทั่วไป มีสื่อและอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารสะดวกและรวดเร็ว
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

เครื่องพิมพ์

เชิงคุณภาพ

- การปฏิบัติงานด้านเอกสารทันต่อเวลาและส่งตามกาหนด
- การปฏิบัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

จานวน 1 เครื่อง

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖2 – 30 กันยายน ๒๕63
ณ งานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
เครื่องพิมพ์

จานวน 1 เครื่อง

6,500
รวมทั้งสิ้น 20,000 บ.

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
1 2 3 4 เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
การปฏิบัติงาน
ณ

ด้านเอกสารเกิด งานบริหารงาน
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
ประสิทธิภาพ
ทั่วไป

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
วิทยาลัยเทคนิค
 และความ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
สะดวกรวดเร็ว
มวกเหล็ก
ยิ่งขึ้น
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา
6,500

6,500
6,500

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 4.20
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้อง อวท.
ผู้ประสานงาน นายวุฒิพงศ์ เปลือยศรี
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ โทรสาร 036 – 344 - 088
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่ ได้จัดทาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้อง อวท. มีการนาผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่ พร้อมทั้ง บุ คลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านและสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการกากับดูแลในการจัดหา การ
ใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
3.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม มีการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

4.1 มีการจัดโครงการ ปีละ 1 ครั้ง
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.๑ นักเรียนและนักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.๒ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัย
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการประกอบ
7. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ นักเรียนนัก ศึกษาและคณะครู และบุค ลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ผลงาน หรื อ
นวัตกรรม
8.๒ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านและสร้ า งความประทั บ ใจให้ กั บ
ผู้รับบริการ
8.3 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 ได้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

นักเรียนนักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนนักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
ผลงาน หรือนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านและ
สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการประกอบ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
จานวน
........... คน

ระหว่าง ตุลาคม 2562 – เดือน กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย)
25,000บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()

1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/
อาเภอ
ง

คณะกรรมการ
บริหาสถานศึกษา และ
คณะกรรม การ
วิทยาลัย เทคนิค
มวกเหล็ก ได้รู้เกี่ยวกับ
การบริหารสถานศึกษา

หมวดเงิน
งบ
งบเงิน
ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

30,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

30,000
30,000

งบลงทุน

โครงการที่ 4.21
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน)
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์ โลบุญ
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 087-8778177
โทรสาร 036 – 344673
E-mail : dvec.muaklek@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาว่าด้วยการปรับปรุง คุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้ตระหนักถึ งความสาคัญในการปรับปรุง
ห้องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีสถานที่เก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยความสะดวก
ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์ต้องการขอใช้ข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับ
การประเมินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในครั้งต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 ได้ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนเพิ่ม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 ได้ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสาร
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 1 รายการ คือ ตู้จัดเก็บเอกสารบาน
เลื่อน จานวน 1 ตู้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นระเบียบ สะสวกต่อการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารมากยิ่งขึ้น
7. พื้นที่ดาเนินการ ห้องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ห้องงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
8.2 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานมากยิ่งขึ้น
8.3 ใช้รองรับการประเมินในครั้งต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 1 รายการ คือ
ตู้จัดเก็บเอกสารบานเลื่อน จานวน 1 ตู้

1 ตู้

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นระเบียบ สะสวกต่อการจัดเก็บและ
สืบค้นเอกสารมากยิ่งขึ้น
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563

1 ตู้

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
1. ค่าวัสดุ................................4,800........................บาท
- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จานวน 1 ตู้ ราคา 4,8000 บาท

4,800

(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

4,800

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()

1 2 3
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






4

หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

ง

ตู้ จั ด เก็ บ เอกสาร ห้องอาชีวศึกษา
บานเลื่อน จานวน ระบบทวิ ภ าคี
วิทยาลัยเทคนิค
1 ตู้
มวกเหล็ก

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

4,800

4,800
4,800

งบลงทุน

โครงการที่ 4.24
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม (Lens , Battery Grip)
ผู้ประสานงาน นายจักรพงค์ ถิ่นไกล
ตาแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 087-8608054
โทรสาร 036 – 344673
E-mail : ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิ ติ ที่ 3 การสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ “การบริ ห ารจั ด การเป็ น ที่ ย อมรั บ เชื่ อ มั่ น
มีเอกภาพใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้การทางานทุ กอย่างจาเป็นต้องใช้
ระบบสารสนเทศ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทางานเพื่อเป็นการสะดวกและรวดเร็วในการ
ทางาน ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม (Lens , Battery Grip) เพื่อใช้ในการ
บันทึกภาพในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิทยาลัยฯ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดซื้อเลนส์และแบตสาลองสาหรับเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ
3.2 เพื่อใช้ในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 เลนส์ (Wide) สาหรับเก็บภาพมุมกว้าง จานวน 1 เลนส์
4.2 แบตเตอรี่กริป (Battery Grip) สาหรับสาลองแบตกล้องในกรณีออกนอกสถานที่หรือใช้ระยะเวลานาน
ในการถ่ายภาพ จานวน 1 ตัว
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการถ่ายภาพ ทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เลนส์ (Wide) สาหรับเก็บภาพมุมกว้าง จานวน 1 เลนส์
6.1.2 แบตเตอรี่กริป (Battery Grip) สาหรับสาลองแบตกล้องในกรณีออกนอกสถานที่หรือใช้
ระยะเวลานานในการถ่ายภาพ จานวน 1 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการถ่ายภาพ ทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ
7. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้เผยแพร่ ภาพถ่ายและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ
8.2 ครู นักเรียน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ภายในวิทยาลัยฯ
8.3 มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิทยาลัยฯ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เลนส์ (Wide) สาหรับเก็บภาพมุมกว้าง จานวน 1 เลนส์
แบตเตอรี่กริป (Battery Grip) สาหรับสาลองแบตกล้องในกรณีออก
นอกสถานที่หรือใช้ระยะเวลานานในการถ่ายภาพ จานวน 1 ตัว

1 เลนส์
1 ตัว

มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการถ่ายภาพ ทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
25,000

๑. เลนส์ (Wide) จานวน 1 เลนส์
2. Battery Grip จานวน 1 ตัว

2,000

รวมทั้งสิ้น

27,000

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()

1 2 3
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ
ง

๑. เลนส์(Wide) วิ ท ยาลั ย เทค
จานวน 1 เลนส์ นิคมวกเหล็ก
2. Battery
Grip จานวน 1
ตัว
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบ
ดาเนินงาน

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

27,000

27,000
27,000

งบลงทุน

โครงการที่ 4.25
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขาว
ผู้ประสานงาน นายสุนทร สีบูจันดี
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ 086-8099919
โทรสาร 036-344-088
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ
ด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นมีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและคุรุภัณฑ์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค มวกเหล็ ก ได้ จั ด การประชุ ม ต่ า ง ๆ ภายในวิ ท ย าลั ย เทคนิ ค มวกเหล็ ก
เป็นประจาซึ่งจะจัดขึ้นสถานที่บริเวณตึกอานวยการหรืออาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมี
จานวนโต๊ะไม่เพียงต่อการใช้งาน เนื่องจากโต๊ะเกิดความชารุดเสียหาย จึงไม่สามารนามาใช้งานได้ ดังนั้นงานอาคาร
สถานที่จึงจัดทาโครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขาว เพื่อใช้งานต่าง ๆ และอานวยความ
สะดวกต่อการจัดประชุมครั้งนี้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขาว
3.2 เพื่อวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีโต๊ะเพียงพอต่อการใช้จัดการประชุมภายในต่าง ๆ ของทางวิทยาลัย ฯ

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขาว จานวน...........
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 มีโต๊ะเพียงพอต่อการใช้จัดการประชุมภายในต่าง ๆ ของทางวิทยาลัย ฯ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ได้โต๊ะพับเอนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขาว จานวน...........
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานและมีโต๊ะอเนกประสงค์เพียงพอต่อการใช้งาน
7. พื้นที่ดาเนินการ – บริเวณภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดประชุมภายในวิทยาลัยในครั้งนี้
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

ได้โต๊ะพับเอนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขาว จานวน...........

-

เชิงคุณภาพ

อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานและมีโต๊ะอเนกประสงค์เพียงพอต่อ
การใช้งาน
ตุลาคม – กันยายน 2563

-

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าวัสดุทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 50,000.- บาท

-

50,000.-

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()

1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

ง

ได้โต๊ะพับ
เอนกประสงค์
แบบหน้าโฟเมกา
สีขาว จานวน
...........

วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก
66 หมู่ 9
ตาบลมิตรภาพ
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
18180

40,000.-

รวมเงิน

40,000.-

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

40,000.-

งบลงทุน

โครงการที่ 5.1
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1
ผู้ประสานงาน ฝ่ายวิชาการ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้านเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลองและเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้ว ยฝ่ ายวิ ช าการ มี ความประสงค์ข อด าเนิ น โครงการศึ ก ษาดูง านสถานประกอบการ เพื่ อ น านัก เรี ย น
นักศึกษาใหม่ ระดับปวช.1 และ ปวส.1 เข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน และเพื่อให้นักเรี ยนได้ทราบ
ถึงประโยชน์และสามารถนาไปประกอบอาชีพที่แท้จริงของแต่ละสาขาวิชา เมื่อจบไปแล้วนักเรียน นักศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพได้จริง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักในวิชาชีพสาขาวิชาที่เรียน
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ก้าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและความทันสมัยของเทคโนโลยี
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดความรักในอาชีพที่เรียนมากยิ่งขึ้น
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1. นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาเทคโนโลยีก้าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันของสถานประกอบการจริง
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6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.1 และ นักศึกษา ระดับ ปวส.1 จานวน 458 คน
6.2เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีแรงบันดาลใจและรักต่อสาขาวิชาที่เลือกเรียน
7. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการและเกิดความรักในวิชาชีพสาขาวิชาที่เรียน
8.2 นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ที่ก้าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและความทันสมัยของเทคโนโลยี
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียน ระดับ ปวช.1 และ นักศึกษา ระดับ ปวส.1

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา มีแรงบันดาลใจและรักต่อสาขาวิชาที่เลือกเรียน

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

458 คน

ระหว่างวันที่ ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕63
ณ สถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชา
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ระดับปวช. จานวน 31,700 บาท
ระดับปวส. จานวน 14,100 บาท

45,800.-

รวมทั้งสิ้น

45,800.-

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()

1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวนครั้ง เรื่อง
ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

ง

นักเรียน นักศึกษา
ได้ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
จานวน 458 คน

ณ
วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก

45,800.-

รวมเงิน

45,800.-

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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45,800.-

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 5.2
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕62
ผู้ประสานงาน นายเมษวัฒน์ โสภารัตน์วีระกุล
ตาแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน
โทรศัพท์ 083 – 685 - 1113
โทรสาร 036- 344-888
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
ความรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่ประสงค์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตร 3 ปี เปิดสอน 9 สาขางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตร 2 ปี เปิดสอน 7 สาขางาน
วิ ท ยาลั ย จึ ง จั ด พิ ธี ม อบประกาศนี ย บั ต รแก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ศึ ก ษาจบตลอดหลั ก สู ต รระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
3.2 เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีจิตสานึกร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวแห่งสถาบัน
3.3 เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่นักเรียน นักศึกษาให้มี
จิตสานึกร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวแห่งสถาบัน
7. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
นัก เรี ยน นั กศึ กษาที่ ได้ ศึก ษาจบตลอดหลัก สูต รระดั บประกาศนี ย บัต รวิ ชาชีพ (ปวช.) หลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3
6.๑.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2
รวมทั้งสิ้น

จานวน 227 คน
จานวน 122 คน
จานวน 349 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดศักยภาพมี ความมั่นใจ มีจิตสานึกร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวแห่งสถาบัน เป็น
เกียรติ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
7. สถานที่/พืน้ ที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดศักยภาพมีความมั่นใจ มีจิตสานึกร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวแห่งสถาบัน
8.2 เป็นเกียรติแต่นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา
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10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3
จานวน 227 คน
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 จานวน 122 คน
รวมทั้งสิ้น
349 คน

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
จานวน
349 คน

1. นักเรียน นักศึกษาเกิดศักยภาพมีความมั่นใจ มีจิตสานึกร้อยใจเป็น
หนึ่งเดียวแห่งสถาบัน เป็นเกียรติ
2. นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
เดือนมีนาคม 2563
เก็บจากนักเรียน นักศึกษา จานวน 349 คน คนละ 300 บาท

104,700
/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน
2 3 4
ง
นักเรียน นักศึกษา จบ ณ วิทยาลัย

การศึกษา ปีการศึกษา

เทค
2562
นิคมวกเหล็ก



รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
 ภาพถ่าย
 แบบสังเกต
 แบบสัมภาษณ์
 แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

เงินรายได้
งบอื่นๆ สถานศึก
ษา
104,700

104,700
104,700

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 5.3
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทาบัตรประจาตัว นักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕63
ผู้ประสานงาน นายเมษวัฒน์ โสภารัตน์วีระกุล
ตาแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน
โทรศัพท์ 083 – 685 - 1113
โทรสาร 036- 344-888
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสัมคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
อ้างถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ข้อ 12 ให้สถานศึกษาออกบัตรประจาตัวให้แก่นักเรี ยน และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ข้อ 11 ให้สถานศึกษาออกบัตรประจาตัวให้แก่นักศึกษา
งานทะเบียนจึงจัดทาโครงการทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา เพื่อใช้ในการติดต่องานภายใน วิทยาลัยฯ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1. เพื่อจัดทาบัตรนักเรียน นักศึกษาแรกเข้า ประจาปีการศึกษา 2562
4.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาบัตรประจาตัวติดต่องานภายในวิทยาลัยฯ และหน่วยงานอื่นได้
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
นักเรียน นักศึกษา นาบัตรประจาตัวติดต่องานภายในวิทยาลัยฯ และหน่วยงานอื่นได้
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจาตัวทุกคน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.๑.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1
จานวน 300 คน
6.1.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2
จานวน 180 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 480 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 นักศึกษาใช้บัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาใช้ในการติดต่องานต่างๆ ภายใน วิทยาลัยฯ และ
หน่วยงานอื่นได้
7.2.2 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
7. สถานที่/พืน้ ที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
9.1 ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องมีบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา เพื่อใช้ติดต่องานภายใน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 จานวน 300 คน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 จานวน 180 คน

จานวน
480 คน

เชิงคุณภาพ

1. นักศึกษาใช้บัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษาใช้ในการติดต่องาน
ต่างๆ ภายใน วิทยาลัยฯ และหน่วยงานอื่นได้
2. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563

ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายรูป
จานวน 480 คน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

48,000

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน
2 3 4
ง
นักเรียน นักศึกษาแรก ณ วิทยาลัย

เข้าปีการศึกษา

เทค
2563
นิคมวกเหล็ก


รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
 ภาพถ่าย
 แบบสังเกต
 แบบสัมภาษณ์
 แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

เงินรายได้
งบอื่นๆ สถานศึก
ษา
56,000

56,000
56,000

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 5.4
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมทางวิชาการกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา นักศึกษาแรกเข้าปี
การศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน นายจารูญ ก้านลาใย
ตาแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 0-3634-4673
โทรสาร ๐๓๖-๓๔๔๐๘๘
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยทางวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา สาหรับผู้ที่มีงานทา
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยมีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจานวนมาก และเพื่อให้การศึกษามีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทาง
คณะกรรมการฝ่ า ยวิ ช าการ จึ ง เห็ น ควรปรั บ ปรุ ง กระบวนการอบรมทางวิ ช าการกลุ่ ม เที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์รายวิชา โดยการอบรมทางวิชาการเพื่อนามารายวิชามาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตให้กับนักศึกษา และเป็น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์การทางานแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
ดั ง นั้ น ทางคณะกรรมการฝ่ า ยวิ ช าการ จึ ง ขอเสนอโครงการอบรมทางวิ ช าการกลุ่ ม เที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์รายวิชา นักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2562 เพื่อนามาเทียบโอนเป็นรายวิชาให้กับนักศึกษา และเป็น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์การทางาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในรายวิชา
3.2 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 เพื่อให้นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในรายวิชาที่ขอเทียบ
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
5.1.1 นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รายวิชา ได้รับความรู้ในวิชาที่ขอเทียบ
5.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
5.2.1 นักศึกษาเทียบโอน 4 สาขางาน จานวน 39 คน
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา เทียบโอน ระดับชั้นปวส. จานวน 4 สาขางาน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน
7. พื้นที่ดาเนินการ - วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 เพื่อให้นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในวิชาเทียบโอนรายวิชา
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้มีมาตรฐานการวัดผล ประเมินผลอย่างชัดเจน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิง นักศึกษา เทียบโอน จานวน 39 คน
ปริมาณ
เชิง นักศึกษา เทียบโอน ได้รับการอบรมเพื่อนาสู่การเทียบโอนรายวิชา
คุณภาพ
เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เชิง
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างจัดทาป้ายโครงการ
ค่าสมนาคุณวิทยากรภายนอก 15 ชม.×600บาท
กระดาษ a4 80แกรม 15 รีม รีมละ 110บาท
รวม

1,000 บาท
9,000 บาท
1,650 บาท
11,650 บาท
/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เช่น พื้นที่ดาเนินการ
ใคร จานวนครั้ง
ระบุ
เรื่อง ฯลฯ)
ตาบล/อาเภอ งบดาเนินงาน

1

2

3

4

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ  
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
   
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ


ครู ทุกท่าน
ได้รับการ
นิเทศติดตาม

หมวดเงิน
งบ
รายจ่ายอื่นๆ

งบเงิน
อุดหนุน

งบบารุง
การศึกษา

ณ วิทยาลัย
เทคนิค
มวกเหล็ก

28,000

รวมเงิน

28,000

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามผลประเมินผล
 ภาพถ่าย
 แบบสังเกต
 แบบสัมภาษณ์
 แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

28,000

งบลงทุน

โครงการที่ 5.5
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ประสานงาน นางณัฏฌา ไพสิฐเบญจพล
ตาแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ 095-669-5580
โทรสาร 036 – 344 - 088
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ครูผู้สอน
ข้อที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จะจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ และ
การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย ซึ่งแผนดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการกระจาย
อานาจการบริหารจัดการของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหาร ด้านงบประมาณ และ
ด้านการบริหารทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานทางด้านการศึกษาโดยองค์รวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับสนถานการณ์ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนทางการเมืองการปกครอง ทาให้นโยบายทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี ความเคลื่อนไหว และมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่วิทยาลัย จะต้องจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2560 ให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมมาภิบาล และสถานศึกษา
จะต้องมีการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทาโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาบุคลากรจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีง บประมาณ 2560 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ ผู้บริหาร ครู
และเจ้าหน้าที่ ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อให้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564
3.๒. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
3.๓. เพื่อกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสาเร็จตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 มีการจัดโครงการ ปีละ 1 ครั้ง
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.๒ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัย
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการ

จานวน 70 คน
รวมทั้งสิ้น 70 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อนามาใช้ในการกากับดูแลการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการ
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564
8.2 ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการ ตาม
แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา

เชิงคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อนามาใช้ในการกากับ
ดูแลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
จานวน
70 คน

ระหว่าง สิงหาคม 2563 – เดือน กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย)
100,000 บาท
/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

ง

ครู และ
วิทยาลัยเทคนิค
บุคลากร
มวกเหล็ก
ทางการศึกษา
100,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

100,000
100,000

งบลงทุน

โครงการที่ 5.6
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ
ผู้ประสานงาน นายศักดา ขาเขียว
ตาแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โทรศัพท์ 0952481597
โทรสาร
E-mail sakda7812@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิตทิ ี่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นมีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 75 เครื่องที่ใช้ในการการเรียน การสอนและ
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีจานวน 40 เครื่อง ซึ่งเป็นปัญหาต่อการเรียน การสอนของ
ครูทุกครั้งเนื่องจากจะต้องมีผู้เชียวชาญค่อยซ่อมทุกครั้งที่มีการใช้ งาน เนื่องจากปัญหาจากตัวอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็น
ระยะเวลายาวนานส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไ ม่สามารถใช้ง านได้เป็นปกติ ซึ่ง ส่ง ผลต่อการเรียน ของนักเรียน
นักศึกษาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึง ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และเครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพต่อการใช้งาน สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงได้จัดทาโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อขอความสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3.2. เพื่อปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในระยะเวลายาวนาน
3.3. เพื่ออานวยความสะดวกในด้านการเรียนคอมพิวเตอร์หน่วยเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.4. เพื่อแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 210 เครื่อง
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติที่มีคุณภาพ
5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 30 เครื่อง
5.3 นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
5.4 นักเรียน นักศึกษามีพร้อมก่อนเข้าสถานประกอบการ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน............. 20........ เครื่อง
รวมทั้งสิ้น..........20....... เครื่อง

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานในด้านการเรียน การสอนได้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
7. พื้นที่ดาเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
8.3 นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

เชิงคุณภาพ

เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานในด้านการเรียน การสอนได้มี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

20 เครื่อง

ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 15 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

30,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()

1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ

/

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

/

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

ง

เครื่อง
สาขาวิชาคอม
คอมพิวเตอร์
จานวน
20 พิวเตอร์ธุรกิจ
เครื่อง

30,000

/
/
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

30,000
30,000

งบลงทุน

โครงการที่ 5.7
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ประสานงาน นายศักดา ขาเขียว
ตาแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โทรศัพท์0952481597
โทรสาร
E-mail sakda7812@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นมีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยปั จ จุ บั น สาขาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ มี ปั ญ หาเรื่ อ งระบบเครื อ ข่ า ยที่ ส่ ง สั ญ ญาณผ่ า นคอมพิ ว เตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 ห้อง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณและรับสัญญาณเครือข่ายมีอายุการใช้
งานมาไม่ น้ อ ยกว่ า 10 ปี อุ ปกรณ์ รั บ สั ญ ญาณบางชิ้ น ช ารุด บางชิ้ น ใช้ ง านไม่ ส มบู รณ์ มี ปั ญ หาเรื่ อ งเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตล่มเป็นประจา เพราะนักเรียน นักศึกษาใช้สัญญาณเครือข่ายค่อนข้างมาก และครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ได้มีนโยบายให้ครู ทาห้องเรียนออนไลน์เพื่อแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาไม่ส่งงานจึงใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตค่อนข้าง
สูง
เพื่อ แก้ ปัญ หาดั งกล่า วข้ างต้ นสาขาวิ ชาคอมพิว เตอร์ธุ รกิ จจึ ง ขออนุ ญ าตจั ดซื้อ อุป กรณ์ม าเพื่ อปรับ ปรุ ง
สัญ ญาณอิ นเทอร์เ น็ต เพิ่ มคุณ ภาพผู้เ รียน และอานวยความสะดวกครู ผู้ส อนให้จัด การศึกษาได้ด้ว ยเทคโนโลยี
สมัยใหม่แก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1. เพื่อปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.2. เพื่อส่งเสริมการเรียนออนไลน์ของนักเรียน นักศึกษา
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2.3. เพื่ออานวยความสะดวกด้านการบริการเครือข่ายให้กับครูผู้สอน
2.4. เพื่อแก้ปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อจานวนผู้เรียน
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
6.3 สัญญาณระบบอินเทอร์เน็ต จานวน 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
6.4 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยระบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 200
คน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
4.1 สัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตสามารถส่งสัญญาณได้ดีในห้องระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4.2 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
4.3 สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน นักศึกษา
4.4 ครู ได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียน การสอน
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จานวน.............3..........ห้อง
รวมทั้งสิ้น..........3.........ห้อง

6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าและครูได้ใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ดีมากยิ่งขึ้น
๗. พื้นที่ดาเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตสามารถส่งสัญญาณได้ดีในห้องระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
8.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนออนไลน์ได้แบบต่อเนื่อง
8.3 ครูผู้สอนได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์
8.4 สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

หน่วยนับ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3 ห้อง

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
คุณภาพ
ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 15 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
- เต้ารับหัวแลนตัวเมีย
-Switching Hub D-LINK (DES-F1010P-E )
-สาย UTP Cat 5E
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

2,000 บ.
2,500 บ.
1,100 บ.
รวมทั้งสิ้น 5,700บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการในไตรมาส เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
1 2 3 4 เรื่อง ฯลฯ)
/
/
/
/

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
จานวน 3 ห้อง

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
สาขาวิชาคอม
พิวเตอร์ธุรกิจ

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
 แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา
5,000

5,000
5,000

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 5.8
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1.ชื่อโครงการ กั้นห้องเพื่อการศึกษา
ผู้ประสานงาน นางสาวศิริโฉม วิชัย
ตาแหน่ง
พนักงานราชการ
โทรศัพท์
097 – 0156110
โทรสาร
E-mail
Krusirichom@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญใน
อาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่.2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่. 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
2.ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาการโรงแรมมีความประสงค์ จัดทาโครงการกั้นห้องเพื่อการศึกษา เนื่องจากอาคารสาขาการ
โรงแรมเป็นอาคารอานวยการหลังเดิม ซึ่งไม่มีการแบ่งห้องออกเป็นสัดส่วน ต่อมาตัวอาคารได้ใช้ในการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาการโรงแรม ทาให้ไม่ยังไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอนเท่าที่ควร จึงได้จัดทาโครงการดังกล่ าว
ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น
3.วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีห้องเรียนทฤษฎีเพื่อการศึกษา
3.2. เพื่อแยกสัดส่วนของห้องในการเรียนทฤษฎีออกจากห้องเรียนปฏิบัติ
3.3. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
4.ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
- ห้องเรียนทฤษฎี จานวน 1 ห้อง
5.ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1. มีการแยกสัดส่วนของห้อง ในการเรียนทฤษฎีออกจากห้องเรียนปฏิบัติ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5.2. มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5.3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
6.กลุ่มเป้าหมาย
6.1เชิงปริมาณ
ห้องเรียนทฤษฎีสาขาวิชาการโรงแรม
จานวน............1.........ห้อง
6.2เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากอุปกรณ์งานจัดเลี้ยง
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีห้องเรียนทฤษฎีที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
8.2 ห้องเรียนทฤษฎีมีการแยกเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น
8.3 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

หน่วยนับ

- ห้องเรียนทฤษฎี
1 ห้อง

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

นักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากขึ้น

ระหว่างวันที่ .....13 พฤษภาคม – 13 กันยายน ๒๕๖3.......
ณ ....วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก................................
- ห้องเรียนทฤษฎี

50,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
เป้าหมาย
()
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
1 2 3 4 เรื่อง ฯลฯ)

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

11 คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง
วท.มวกเหล็ก
50,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
 ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

50,000
50,000

หมวดเงิน
งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 5.12
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานแผนกช่างยนต์
ผู้ประสานงาน นายไชยยา กุลสุวรรณ
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ 092-764-6699
โทรสาร
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ข้อที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและคุรุภัณฑ์
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากแผนกช่ า งยนต์ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลอาคารสถานที่ ใ นการดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา ซ่ อ ม แซม และ
รับผิดชอบเรื่องความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารตลอดจนครุภัณฑ์ และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
ในบริเวณอาคารอุตสาหกรรมชั้น 1 - 2
พื้นที่การปฏิบัติงานแผนกช่างยนต์ ถือเป็นส่วนหนึ่ง ในด้านอาคารสถานที่ซึ่ง ต้องมีความสะอาด
ปลอดภัย เพียงพอต่อการใช้สอย แต่จากการสารวจสภาพพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพเก่า จึงจาเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อม
อาคารเรียนให้อยู่ในสภาพปัจจุบันพร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย สถานที่ทางานและสภาพแวดล้อมการทางานสะอาด
ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรที่สุภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการทางานมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร
3.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพกายที่ดีต่อการใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน
3.3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดีต่อการใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจานวน 720 คน
4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการจานวน 71 คน
4.2 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการจานวน 791 คน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กมีความตระหนักถึง
ความสาคัญต่อการโครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานแผนกช่างยนต์
5.2 นักเรียน นักศึกษา มีความตะหนักต่อใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน ภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
5.3 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้สถานที่พื้นที่ปฏิบัติงานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๖.๑.๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษาแผนกช่างยนต์

จานวน 720 คน
จานวน 8 คน
รวมทั้งสิ้น 791 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสานึกในใช้พื้นที่ปฏิบัติงานให้ความสะอาด กับการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๗. พื้นที่ดาเนินการ - ปฏิบัติงานแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสานึกในการรักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานที่ใช้เพื่อให้เกิดสภาพการทางาน
ที่ดี
8.2 นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและพื้นที่ปฏิบัติงาน
8.3 นักเรียน นักศึกษา ได้มีสุขภาพกายและจิตดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
นักเรียน นักศึกษา มีจิตสานึกในใช้พื้นที่ปฏิบัติงานให้ความสะอาด กับ
การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ

ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 - 13 กันยายน 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
-ค่าทาสีอาคาร
-ค่าทาสีพื้นอีพ็อกซี่
(รายละเอียดแนบ สผ.1

25,0๐๐ บาท
45,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท
/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

เป้าหมาย

พื้นที่
ดาเนินการ

(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

ระบุ

หมวดเงิน

งบ

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน

ง
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม วิทยาลัยเทคนิค

โครงการจานวน มวกเหล็ก

 791 คน

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
 ภาพถ่าย
 แบบสังเกต
 แบบสัมภาษณ์
 แบบประเมิน
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งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

70,000

70,000
70,000

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 5.15
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ พัฒนาห้องปฏิบัติการห้องพัสดุ
ผู้ประสานงาน นายอนุสรณ์ หาญอาษา
ตาแหน่งหัวหน้างานพัสดุ
โทรศัพท์0819056179
โทรสาร
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 งานประกันคุณภาพ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ห้องปฏิบัติงานพัสดุในปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่เก็บพัสดุที่ชารุด ,พื้นที่เก็บเอกสารงานพัสดุ,พื้นที่ปฏิบัติงานพัสดุ ,
พื้น ที่ติ ด ต่อ ประสานงานกับ ห้ างร้ าน และบุค คลภายนอกที่ มาติ ดต่ องานการจั ด ซื้อ จั ดจ้ าง แต่ พื้ นที่ ใ นห้ อ งและ
บรรยากาศภายในห้องไม่เหมาะสมกับการต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. จัดทาชั้นเก็บวัสดุครุภัณฑ์ จัดเก็บเอกสารทางราชการ
3.2. เพื่อลดอุณหภูมิภายในห้อง
3.3. เพื่อจัดพื้นที่ในการติดต่อประสานงานกับบุคลภายนอก เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 ชั้นเก็บวัสดุครุภัณฑ์ ขนาด 50 ซม. x 150 ซม. x 2 เมตร จานวน 6 ตัว
4.2 ชุดเก้าอี้รับแขก จานวน 1 ชุด
4.3 พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จานวน 3 เครื่อง
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 การจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ มีระเบียบ ค้นหาง่าย
5.2 อุณหภูมิภายในห้องทางานลดลง
5.3 มีพื้นที่ในการต้อนรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ
6. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียด จานวน....คน (ใคร) จานวน....แห่งใด (ที่ใด)
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
จานวน....100...คน
๖.๑.๒ บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ
จานวน........10.......คน
รวมทั้งสิ้น....110......คน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

6.2 เชิงคุณภาพ
ห้องพัสดุได้รับการปรับปรุงให้มีที่จัดวางวัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมที่จะต้องรับผู้มาติดต่อราชการ จานวน
1 ห้อง
๗. พื้นที่ดาเนินการ ห้องพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 การจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ มีระเบียบ ค้นหาง่าย
8.2 อุณหภูมิภายในห้องทางานลดลง
8.3 มีพื้นที่ในการต้อนรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

ห้องพัส ดุได้รั บการปรับปรุ ง ให้มี ที่จัดวางวัสดุ และครุ ภัณฑ์ พร้อมที่
จะต้องรับผู้มาติดต่อราชการ

เชิงคุณภาพ

1.การจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ มีระเบียบ ค้นหาง่าย
2.อุณหภูมิภายในห้องทางานลดลง
3.มีพื้นที่ในการต้อนรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ

เชิงเวลา

ระหว่างวันที่ .1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
ณ .วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงค่าใช้จ่าย

ค่าวัสดุ
เก้าอี้รับแขก ยาว จานวน 1 ตัว
เก้าอี้รับแขกสั้น จานวน 3 ตัว
พัดลมติดผนัง จานวน 3 เครื่อง
ชั้นเหล็กเก็บของ ขนาด 50 ซมx1.5 เมตรx2 เมตร จานวน 6 ตัว
สติ๊กเกอร์ติดกระจกกันแสงแดด
สติ๊กเกอร์ติดกระจกกันแสงแดดหน้าต่าง
รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ
1 ห้อง

4,500
10,500
6,000
27,000
6,000
5,000
59,000
/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()

1 2 3 4

หมวดเงิน
เป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ
(เช่น ใคร จานวน ระบุ
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

งบเงิ น อุ ด หนุ น
งบอื่นๆ
ทั่วไป

เ งิ น ร า ย ไ ด้
สถานศึกษา

ง

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

59,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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59,000
59,000

งบลงทุน

โครงการที่ 5.16
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS 2016
ผู้ประสานงาน นายณรงค์ชัย กรศิริวิภา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ 087 – 8593 - 535
โทรสาร
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่มีหน่วยงานได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS : 2007
) ขึ้น ซึ่ง ปัจจุบันได้ทาการพัฒนาต่อยอดระบบดังกล่าวในส่วนของฐานข้อมูลงานวิจัยและสิ่ง ประดิษฐ์ ฐานข้อมูล
คะแนนเก็บระหว่างเรียนและทดสอบพร้อมถ่ายโอนเข้าสู่กระบวนการวัดผลการเรียนผ่าน ศธ.02 ฐานข้อมูลการ
ประเมินคุณภาพการสอนของครู ฐานข้อมูลการเข้าออกสถานศึกษา ฐานข้อมูลการชาระเงินบารุงการศึกษา อีกทั้งยัง
ได้ปรับปรุงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาให้ทันสมัยและมีความรวดเร็ว มี
บทสรุปรายงานสาหรับผู้บริหารมากมาย เพื่อนามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ/ดาเนินงานของบุคลากรสถานศึกษา ทุกแผนก/งาน อีกยัง เป็นเครื่องมือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร และร่วมกันแก้ปัญ หาระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและเครือข่ายอาจารย์ที่
ปรึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งานศู น ย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาใน
สถานศึกษา จึงได้จัดทาโครงการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ให้กับผู้บริหาร/
บุคลากรในสถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากพัฒนาระบบบริหารภายในสถานศึกษาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ เพื่อประยุกต์ใช้ร ะบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS:2016) และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในวิทยาลัย
๓.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางในการติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษา ระหว่างผู้บริหาร บุคลากรทุก
แผนก/งาน ผู้ปกครองกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 บุคลากรได้รับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับบริหารจากการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา

จานวน 71 คน
รวมทั้งสิ้น 71 คน

6.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS : 2016 ) ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นประโยชน์สถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ คุณภาพของนักศึกษาในด้าน คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นผลจากการดาเนินงานโครงการ
๘.๒ วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS:2016) โดยระบบ
ดัง กล่าวจะช่วยอานวยความสะดวกแก่บุคลากรสถานศึกษาทุกแผนก/งาน ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

/ 9. ตัวชี้วัด…
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา

เชิงปริมาณ

หน่วยนับ
จานวน
71 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS
: 2016 ) ได้อย่ างครบถ้วน และถู กต้อ ง และมีประสิท ธิภ าพ เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์สถานศึกษา

ระหว่างวันที่ ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
- โปรแกรม RMS 2016

อบรม 2 วัน

60,000 บ.

(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น 60,000 บ.
/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()

1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ




หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

ง

บุคลากรมีความ รู้
ณ
ความเข้าใจ สามารถ วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก
 ประ ยุกต์ใช้ระบบ
 สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถาน
ศึกษาได้อย่างครบถ้วน
และถูกต้อง
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

60,000

60,000
60,000

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 5.17
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ประสานงาน นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์
ตาแหน่ง ครู คศ.2
โทรศัพท์ 095- 6128647
โทรสาร 036 – 344 - 088
E-mail ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ครูผู้สอน
ข้อที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่ ได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีการนาผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่
พร้อมทั้ง บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.2 มีการจัดโครงการ ปีละ 1 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.๒ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัย
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.5 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการ

จานวน 70 คน
รวมทั้งสิ้น 70 คน

6.6 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการประกอบ
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม
8.2 ครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติง านและสร้างความประทับใจให้กั บ
ผู้รับบริการ
8.3 จั ด ทาแผนปฏิบั ติ การประจาปี ง บประมาณ 2563 ได้ส อดคล้ องกั บนโยบายและแนวปฏิ บัติ ข อง
หน่วยงาน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

หน่วยนับ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
70 คน

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

1 ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ
ผลงาน หรือนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านและ
สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการประกอบ
ระหว่าง พฤษภาคม 2563 – เดือน ตุลาคม 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย)
300,000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

ง
คณะกรรมการ
บริหาสถานศึกษา
และคณะกรรม
การวิทยาลัย
เทคนิคมวกเหล็ก
ได้รู้เกี่ยวกับการ
บริหาร
สถานศึกษา

300,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

300,000
300,000

งบลงทุน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

โครงการที่ 5.18
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก
ผู้ประสานงาน นางศิริณภา กุลสุวรรณ
ตาแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร 036-344088
E-mail sirinapa3022@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ ด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นมีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อที่ 1.3 ผู้เรียนที่สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ การประกอบอาชีพอิสระ
ข้อที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ข้อที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ข้อที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ข้อที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ครูผู้สอน
ข้อที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้อที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ข้อที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภค
ข้อที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
ข้อที่ 5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน..
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีความประสงค์ขอดาเนิน
โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อให้วิทยาลัยฯ มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง สามารถดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อให้บุคลากรทุกท่านร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอก
3.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาให้เป็นระบบ
3.3 เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
6.7 เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพนอก
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก
4.2 บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายนอก
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก
5.2 บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายนอก
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ครู
๖.๑.๒ เจ้าหน้าที่

จานวน
จานวน
รวมทั้งสิ้น

41
18
59

คน
คน
คน

6.2 เชิงคุณภาพ
ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพนอก ต่อไป
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

7. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรทุกท่านสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอกให้เป็นระบบได้ดียิ่งขึ้น
8.2 สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในครั้งต่อไป
8.3 บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
จานวน
จานวน

เชิงปริมาณ

ครู
เจ้าหน้าที่

เชิงคุณภาพ

ครู และบุ ค ลากรสถานศึ ก ษาทุ ก ท่ า น ได้ รั บ ความรู้ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ
นามาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

41
18

คน
คน

หน่วยนับ
59 คน

ระหว่างวันที่ มีนาคม – พฤษภาคม
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ค่าใช้สอย + วัสดุ
รวมทั้งสิ้น

100,000
100,000บาท

/10.สรุปขั้นตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการใน
ไตรมาส
()
1 2

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ





หมวดเงิน
พื้นที่
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(เช่น ใคร จานวนครั้ง
ระบุ
งบ
งบเงิน
งบ
เงินรายได้
เรื่อง ฯลฯ)
ตาบล/
3 4
อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป อื่นๆ สถานศึกษา
ง
ครู และบุคลากร
วิทยาลัยเทค
100,000
สถานศึกษาทุกท่าน ได้รับ นิค
ความรู้เพิ่มเติม เพือ่
มวกเหล็ก
นามาใช้ในการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพ
นอก ต่อไป
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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100,000
100,000

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 5.19
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ผู้ประสานงาน นางศิริณภา กุลสุวรรณ
ตาแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร
036-344088
E-mail sirinapa3022@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ ด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น
มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ข้อที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อที่ 1.3 ผู้เรียนที่สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ การประกอบอาชีพอิสระ
ข้อที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ข้อที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ข้อที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ข้อที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ครูผู้สอน
ข้อที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้อที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
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ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
ข้อที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ข้อที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภค
ข้อที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
ข้อที่ 5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ข้อที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน..
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 หมวดที่ 6 ว่ า ด้ ว ยการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา โดยสาระสาคัญในมาตราที่ 48 ระบุว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณ ภาพภายในสถานศึ กษา และถือ ว่ าการประกั น คุณ ภาพภายในเป็น ส่ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริห ารที่ต้ อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสัง กัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง สามารถดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อให้บุคลากรทุกท่านร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
3.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ
3.3 เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
3.4 เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4.2 บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
5.2 บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก
6. กลุ่มเป้าหมาย
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6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ครู
๖.๑.๒ เจ้าหน้าที่

จานวน
จานวน
รวมทั้งสิ้น

41
18
59

คน
คน
คน

6.2 เชิงคุณภาพ
ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน ได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

การ

๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรทุกท่านสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบได้ดียิ่งขึ้น
8.2 สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป
8.3 บุคลากรทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ครู
เจ้าหน้าที่

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
จานวน
จานวน

หน่วยนับ
41
18

คน
คน

59 คน

ครู และบุ ค ลากรสถานศึ ก ษาทุ ก ท่ า น ได้ รั บ ความรู้ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ
นามาใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ระหว่างวันที่ มีนาคม – พฤษภาคม
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิล
2. ค่าจ้างจัดทาป้ายโฟม
3. ค่าจ้างจัดสถานที่
4. ค่าอาหารว่าง (70*25*2)
5. ค่าอาหารกลางวัน (70*70*1)
6. ค่าจ้างจัดทาของที่ระลึก (8*500)
ค่าวัสดุ
1. กระดาษ A4 (20*110)
2. กระดาษ A4 สี (10*180)

24,900
1,000
1,500
10,000
3,500
4,900
4,000
25,100
2,200
1,800
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3. กระดาษโฟโต้ (3*285)
4. กระดาษสติ๊กเกอร์หลังเหลือง (3*285)
5. แฟ้มเอกสาร 2 นิ้ว (30*80)
6. ไส้แฟ้มอเนกประสงค์ (70*23)
7. กาว 2 หน้า แบบบาง ขนาด 2 นิ้ว (10*35)
8. กาว 2 หน้า แบบบาง ขนาด 1 นิ้ว (10*25)
9. แล็คซีน (20*25)
10. เข็มหมุด (20*65)
11. หมึก EPSON (8*280)
12. หมึก HP LaserJet P1102 (1*2,800)
13. กาว 2 หน้า แบบหนา (3*220)
14. กรอบทองใส่เกียรติบัตร (20*150)
15. กล่องเอกสาร 3 ช่อง (10*270)
16. กล่องเอกสาร 2 ช่อง (8*160)
17. ปากกา (1*180)
18. ดินสอ (4*30)
รวมทั้งสิ้น

855
855
2,400
1,610
350
250
500
1,300
2,240
2,800
660
3,000
2,700
1,280
180
120
50,000บาท
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการใน
ไตรมาส
()

หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวนครั้ง เรื่อง
ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






งบ
ดาเนินงาน

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา

ง

ครู และบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิ
สถานศึกษาทุกท่าน ได้รับ คมวกเหล็ก
ความรู้เพิ่มเติม เพื่อ
นามาใช้ในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และรองรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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50,000

50,000
50,000

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 5.21
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์ โลบุญ
ตาแหน่ง หัวหน้างานความร่วมมือ
โทรศัพท์ 087-8778177
โทรสาร 036 – 344673
E-mail : dvec.muaklek@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสัง คมแห่ง การเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ภาษาอั ง กฤษมี บ ทบาทส าคั ญ ยิ่ ง และเป็ น ตั ว การส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ป ระเทศไทยพั ฒ นาได้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นปัจจัยชี้นาในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เป็นไปตามข้อตกลงขอบเขตการค้าในภูมิภาค
อาเซียนและภูมิภาคอื่นทั่วโลก สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญ ของการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่ อสารเพื่อ
อาชีพ (English for Occupational Purposes) ซึ่งได้ดาเนินการลงนามความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
เพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ทั้ง ในระดับผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ซึ่ง
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนและด้านวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เน้นกลุ่มเฉพาะทางเกี่ยวกับวิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ
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ดังนั้น เพื่อให้การจัดโครงการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและพิธีลงนามความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับต่างประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึง ได้จัดทา
โครงการความร่ว มมื อ ทางการศึ กษาและแลกเปลี่ย นทางวิ ชาการ เพื่อ ให้ มีก ารพั ฒนาในรูป แบบเครือ ข่า ยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกประเทศ ทาให้นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของ
สถานประกอบการ สามารถทางานได้ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อ พัฒ นาผู้บ ริห าร ครู และบุค ลากร ให้มี ความรู้ ความเข้า ใจ ในการจัดการเรี ยนการสอนภาค
ภาษาอังกฤษ
3.2 เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนการเรียนภาคภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับหลักสูตร
3.4 เพื่อพัฒนาสื่อและปรับปรุงการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ
3.5 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
3.6 เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถานศึกษาในต่างประเทศ โดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ติดต่อสื่อสาร (English for Occupational Purposes) ในการศึกษาและฝึกงาน
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ สถานศึกษาในต่างประเทศ โดยสามารถใช้ภ าษาอัง กฤษ
ติดต่อสื่อสารในการศึกษาและฝึกงาน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียน
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
จ านวนคณะครู แ ละบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค มวกเหล็ ก และคณะครู นั ก เรี ย นจากประเทศ
อินโดนีเซีย จานวน 45 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนอาชีวศึกษา SMK Krian 1,
SMK Krian 2 SIDOARJO, INDONESIA
๗. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียน
8.2 ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
8.3 แผนการเรียนภาคภาษาอังกฤษ สามารถไปใช้สอนตามสาขาวิชา
8.4 สื่อการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ สามารถไปใช้ประกอบการเรียนการสอนตามสาขาวิชา
8.5 ผู้เรียนมีทักษะการพูด ฟัง ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามหลักสูตร
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8.6 ครูวิชาชีพที่ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ ทางด้านภาษาอังกฤษและสามารถฝึกฝน
ผู้เรียนได้ตรงตามสมรรถนะอาชีพที่เป็นปัจจุบัน
8.7 ผู้เรียนมั่นใจในการประกอบอาชีพและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
จานวนคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และคณะครู
นักเรียนจากประเทศอินโดนีเซีย จานวน 45 คน

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
45 คน

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียน
อาชีวศึกษา SMK Krian 1, SMK Krian 2 SIDOARJO, INDONESIA

2 แห่ง

วันที่ 15 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
เงินงบประมาณ จานวน...........................93,000..................บาท
1. ค่าที่พัก จานวน..................46,800......................บาท
1.1 ห้องพักผู้บริหาร จานวน 2 ห้อง X 600 บาท X 4 วัน
4,800
1.2 ห้องพักคณะครู จานวน 2 ห้อง X 500 บาท X 14 วัน
14,000
1.3 ห้องพักคณะนักเรียน จานวน 4 ห้อง X 500 บาท X 14 วัน
28,000
2. ค่าใช้สอย จานวน.................46,200.....................บาท
2.1 ค่าจัดสถานที่
5,000
2.2 ค่าอาหาร จานวน 14 คน X 50 บาท X 3 มื้อ X 14 วัน
29,400
2.3 ค่าอาหารว่าง จานวน 14 คน X 25 บาท X 2 มื้อ X 14 วัน
9,800
2.4 ค่าของที่ระลึก
2,000
3. ค่าวัสดุ จานวน.........................................................บาท
(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น 93,000

/10.สรุปขั้นตอน
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวนครั้ง เรื่อง
ฯลฯ)
จานวนคณะครูและบุคลากร
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค มวกเหล็ ก
และคณะครู นั ก เรี ย นจาก
ประเทศอินโดนีเซีย จานวน
45 คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
ตาบล/
อาเภอ ดาเนินงาน
ง
วิทยาลัยเทค
นิค
มวกเหล็ก

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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หมวดเงิน
งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา
93,000

93,000
93,000

งบ
ลงทุน
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โครงการที่ 6.1
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1.ชื่อโครงการ โครงการอบรมแกนนาเยาวชนคนพันธุ์ R ต้านยาเสพติด ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน นายศักดิ์ชาย ชูเรณู (หัวหน้างานปกครอง)
ตาแหน่ง ข้าราชการครู คศ.2
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร 036-344088
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 061-935-4615
E- mail :
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2.ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
“ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญ หาสาคัญของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไ ขอย่าง
จริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านการเมือง และความมั่นคง
ของประเทศ รัฐบาลจึงได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสาคัญซึ่งมีผลกระทบ และเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กาหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่156/2557 ลง
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่องจัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ให้มีการเฝ้าระวังยา
.

.

.

.
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เสพติดในสถานศึกษา เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ
ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ และมีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทาสิ่งท้าทาย เป็น ผลทา
ให้นักค้ายาเสพติดมุ่งเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาเป็นไป เพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม ในการดารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวการสอนแบบบุคลาธิษฐาน โดยการ
ให้นักเรียนเรียนรู้สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินชีวิตที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุข ทั้ งนี้เพื่อ
พัฒนาทักษะด้านอารมณ์และปรับทัศนคติกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นวิทยาลัยที่ขยายโอกาสทางการศึกษาที่จัดการศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดในนักเรียน นักศึกษา กลุ่มที่เป็น
วัยรุ่น ด้วยสภาพของพัฒนาการของวัยเด็ก สภาพ แวดล้อมทางสัง คมและค่านิยมบางประการของครอบครัวและ
ชุมชน ล้วนเป็นสาเหตุที่มาของการเข้าไปยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เล็งเห็นความสาคัญ จึง กาหนดแผนการจัดกิจกรรม เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันแลแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน ปลูกฝัง สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เด็กและ
เยาวชนในความดูแล พ้นจากภัยยาเสพติดและอบายมุข เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นัก ศึกษา กลุ่มเสี่ยง
(กลุ่มสีเทา) ให้มีพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น ดังนั้น งานปกครอง จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าว
3.วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดกิจกรรมอบรมแกนนาเยาวชนคนพันธุ์ R ต้านยาเสพติด
3.2 เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.3 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง (กลุ่มสีเทา) ให้มีพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น
3.4 เพื่อลดจานวนนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด และลดอัตราผู้เสพสารเสพติดใน
สถานศึกษา
3.5 เพื่อทาให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมเป็นแกนนาเยาวชน สามารถเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด ให้แก่เยาวชนคนอาชีวะ
4.ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น จากการเผยแพร่และแนะนา เรื่องภัยของยาเสพติด
5.ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome)
นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักสนใจและมีส่วนร่วม ในการให้ความร่วมมือป้องกันยาเสพติด
6.กลุ่มเป้าหมาย
6.1เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมโครงการ จานวน 720 คน
6.2เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ใช้ชีวิตประจาวัน
อย่างมีความสุข
๗.พืน้ ที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
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8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง (กลุ่มสีเทา) ให้มีพฤติกรรมเชิงบวก
8.2 สามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น
8.3 ผู้เรียนตระหนักในหน้าที่ บทบาทความเป็นคนไทย ตลอดจนตัวตนของ “ฝีมือชน คนสร้างชาติ”
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตระหนักถึงผล
ของยาเสพติด ได้ร้อยละ 90

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

หน่วยนับ
60 คน

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตระหนักในผล
ของภัยจากยาเสพติด

- วันที่ 7 – 8 กันยายน 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงค่าใช้จ่าย

- ค่าใช้สอย
รวมทั้งสิน

21,000 บาท
21,000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ดาเนินการในไตรมาส ( )

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

2

3

4

เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

 ครู และนักเรียน
 นักศึกษา



พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน

งบดาเนินงาน

งบดาเนินงาน
งบลงทุน

งบ
รายจ่ายอื่นๆ

ณ วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก



รวมเงิน

21,000 บาท

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
๑1. การติดตามผลประเมินผล
๑1.๑ การสังเกต
๑1.๒ ทาแบบประเมินผล
11.๓ ภาพถ่าย

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

21,000 บาท

งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 6.2
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
ผู้ประสานงาน นางสาววรางคณา พรมบรรดิษฐ์
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ 098-228-9196
โทรสาร 036-344088
E- mail :
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการ “การริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานนิทรรศการ และงานวิจัย
.

.

.

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการประกอบอาชีพอิสระหรือการเป็นผู้ประกอบการเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ยั่งยืนทาให้คนมีงาน
ทาพึ่งพาตนเองได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม อาชีพนี้มีโอกาสเจริญเติบโตอย่างไม่มีขีดจากัดสร้างความั่นคง
ทางเศรษฐกิจต่อตนเองและครอบครัว หากนักเรียน นักศึกษาได้รับการบ่มเพาะให้เป็นผู้ประกอบการอย่างครบวงจร
เมื่อสาเร็จการศึกษาออกไปนักเรียน นักศึกษาเหล่านี้จะมีโอกาสเป็นผู้ประกอบการได้มากขึ้น ดังนั้นศูนย์ บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้จัด กิจกรรมที่นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และ ได้รับประสบการณ์จริงจากการนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือสามารถนาความถนัดส่วนตัวเข้า
มาใช้เพื่อนามาจัดจาหน่าย ก่อให้เกิดรายได้ในช่วงที่ยังเรียนหนังสืออยู่ได้อีกทางหนึ่ง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจและ
สามารถ เขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในอาชีพเป็นผู้ประกอบการหรือทาธุรกิจส่วนตัวและมีแนวคิดที่
จะประกอบอาชีพนี้ต่อไปในอนาคต
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจเพื่อนาไปต่อยอดในการ
ดาเนินธุรกิจในได้ในอนาคตต่อไปในด้านวิชาชีพ
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษาผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจาหน่าย
5.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีทักษะวิชาชีพ ในการผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อการจัดจาหน่าย
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจเพื่อนาไปต่อ
ยอดในการดาเนินธุรกิจในได้ในอนาคตต่อไปในด้านวิชาชีพ
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ เ ข้ า รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการเป็ น
ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเขียน
แผนธุรกิจได้ และสนใจประกอบอาชีพผู้ประกอบการในอนาคต
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

หน่วยนับ
100 คน

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีความรู้เรื่องการเป็น
ผู้ประกอบการ
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เชิงค่าใช้จ่าย

1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตสานึกในการเป็น
ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
2. โครงการศึกษาดูงานแผนธุรกิจนักเรียนนักศึกษา
3. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
150,000 บาท
รวมทั้งสิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ดาเนินการในไตรมาส ( )

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

2

3

4




เป้าหมาย (เช่น
ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
ครู และนักเรียน
นักศึกษา

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

หมวดเงิน

งบดาเนินงาน

งบดาเนินงาน
งบลงทุน

งบ
รายจ่ายอื่นๆ

ณ วิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก

150,000 บาท

รวมเงิน

150,000 บาท




งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

150,000 บาท

งบเงิน
อุดหนุน

โครงการที่ 6.5
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์ โลบุญ
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 087-8778177
โทรสาร 036 – 344673
E-mail : dvec.muaklek@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทา มีรายได้ระหว่างเรียน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเพื่อให้การเรียนของนักเรียน นักศึกษามีประสิท ธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้ น จึ งได้ มีก ารให้นั กเรี ยน นัก ศึก ษาออกฝึ กงานจริง เพื่ อเพิ่ มพู นความรู้ ความสามารถในวิ ช าชี พ และได้
ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกงานจริงๆ โดยนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงานใน
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ภาคปกติ ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ส่วนนักเรียน นักศึกษาระบบทวิ
ภาคี ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคเรียน ก่อนที่นักเรียน นักศึกษาจะออกฝึกงานจริง จึง
ต้องเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ทั้งในเรื่องการแต่งกาย มารยาท และกฎระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ในการ
ทางานของสถานประกอบการ ที่นักเรียน นักศึกษาจะต้องทราบก่อนการเข้ารับฝึกงาน ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี จึงได้จัดทาโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ดัง กล่าวขึ้นฝึกงานและฝึกอาชีพ
ดังกล่าวขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อจัดการปฐมนิเทศให้นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพภาคเรียนละ 1 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจแนวทางการฝึก การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและฝึก
อาชีพ
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ เข้าใจ รับทราบถึงกฎระเบียบการปฏิบัติในการทางานเบื้องต้นของแต่
ละสถานประกอบการ
3. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
3.1 นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจแนวทางการฝึก การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและฝึกอาชีพ
4. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
4.1 นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมก่อนการออกฝึกงาน
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5. กลุ่มเป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
มีนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีเข้ารับการปฐมนิเทศ
จานวน 170 คน
5.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมก่อนการออกฝึกงาน
ในสถานประกอบการ
6. พื้นที่ดาเนินการ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้จัดการปฐมนิเทศให้นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพในภาคเรียนที่ 2/2562
8.2 นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจแนวทางการฝึก การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและฝึกอาชีพ
8.3 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ เข้าใจ รับทราบถึงกฎระเบียบการปฏิบัติในการทางานเบื้องต้นของแต่ละ
สถานประกอบการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

มีนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีเข้ารับการปฐมนิเทศ
จานวน 170 คน

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
170 คน
170 คน

นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ ความสามารถและมี
ความพร้อมก่อนการออกฝึกงานในสถานประกอบการ
วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
1. ค่าจ้างทาป้ายไวนิล (4 x 1.5 ม.)
1 ป้าย
ราคา 600 บาท
2. กระดาษ A4/70 แกรม x 4 ห่อ x 100 บาท
(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น

600
400
1,000
/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขัน้ ตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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เป้าหมาย
พื้นที่
(เช่น ใคร
ดาเนินการ
จานวนครั้ง เรื่อง
ระบุ
งบ
ฯลฯ)
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน
ง
มี นั ก เ รี ย น วิทยาลัยเทคนิค
นักศึกษาระบบทวิ มวกเหล็ก
ภาคี เ ข้ า รั บ การ
ปฐมนิเทศ จานวน
170 คน
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

1,000

1,000
1,000

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
……………………………………………
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์ โลบุญ
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 087-8778177
โทรสาร 036 – 344673
E-mail : dvec.muaklek@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมงี านทา มีรายได้ระหว่างเรียน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเพื่อให้การเรียนของนักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้ น จึ งได้ มีก ารให้นั กเรี ยน นัก ศึก ษาออกฝึ กงานจริง เพื่ อเพิ่ มพู นความรู้ ความสามารถในวิ ช าชี พ และได้
ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกงานจริงๆ โดยนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงานใน
ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ภาคปกติ ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ส่วนนักเรียน นักศึกษาระบบทวิ
ภาคี ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคเรียน ก่อนที่นักเรียน นักศึกษาจะออกฝึกงานจริง จึง
ต้องเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ทั้งในเรื่องการแต่งกาย มารยาท และกฎระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ในการ
ทางานของสถานประกอบการ ที่นักเรียน นักศึกษาจะต้องทราบก่อนการเข้ารับฝึกงาน ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี จึงได้จัดทาโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ดัง กล่าวขึ้นฝึกงานและฝึกอาชีพ
ดังกล่าวขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดการปฐมนิเทศให้นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพภาคเรียนละ 1 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจแนวทางการฝึก การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและฝึก
อาชีพ
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ เข้าใจ รับทราบถึงกฎระเบียบการปฏิบัติในการทางานเบื้องต้นของ
แต่ละสถานประกอบการ
3. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
3.1 นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจแนวทางการฝึก การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและฝึกอาชีพ
4. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
4.1 นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมก่อนการออกฝึกงาน
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5. กลุ่มเป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
5.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
จานวน 270 คน
5.1.2 มีนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จานวน 150 คน
5.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมก่อนการออกฝึกงาน
ในสถานประกอบการ
๗. พื้นที่ดาเนินการ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้จัดการปฐมนิเทศให้นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพในภาคเรียนที่ 1/2563
8.2 นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจแนวทางการฝึก การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและฝึกอาชีพ
8.3 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ เข้าใจ รับทราบถึงกฎระเบียบการปฏิบัติในการทางานเบื้องต้นของแต่ละ
สถานประกอบการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ

มีนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
จานวน 270 คน
มีนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)
จานวน 150 คน
นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ ความสามารถและมี
ความพร้อมก่อนการออกฝึกงานในสถานประกอบการ
วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 25623
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
1. ค่าจ้างทาป้ายไวนิล (4 x 1.5 ม.)
1 ป้าย
ราคา 600 บาท
2. กระดาษ A4/70 แกรม x 4 ห่อ x 100 บาท
(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น

420 คน
420 คน

600
400
1,000

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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เป้าหมาย
พื้นที่
(เช่น ใคร
ดาเนินการ
จานวนครั้ง เรื่อง
ระบุ
งบ
ฯลฯ)
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน
ง
มี นั ก เ รี ย น วิทยาลัยเทคนิค
นักศึกษาระบบทวิ มวกเหล็ก
ภาคี เ ข้ า รั บ การ
ปฐมนิเทศ จานวน
420 คน
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

1,000

1,000
1,000

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
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วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
1. ชื่อโครงการ นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์ โลบุญ
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 087-8778177
โทรสาร 036 – 344673
E-mail : dvec.muaklek@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในอาชี พ เฉพาะด้ า น
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการอาชีวศึกษาภาคปกติ และระบบทวิภาคี เป็นการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง โดยเป็นความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อผลิตช่างฝีมือที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน ซึ่งในการจัดการออกฝึกงานและฝึกอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกตินั้นต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน และ
นักเรีย น นัก ศึกษาระบบทวิภาคี ต้องออกฝึก งานเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคเรียน จึง จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้นั้น และขึ้นอยู่กับการเรียนและการฝึกงานในสถานประกอบการนั้น ๆ เป็นปัจจัยสาคัญอีก
อย่างหนึ่งในการจัดการออกฝึกงาน จะต้องมี การนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน เพื่อประเมินผลและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานและฝึกอาชีพ เพื่อจะได้นามาปรับปรุง
แก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทาโครงการนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดังกล่าวขึ้น
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดครูออกนิเทศ นักเรียน ที่ฝึกงานในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อภาคเรียน
3.2 เพื่อจัดครูออกนิเทศ นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาคเรียน
3.3 เพื่อติดตาม ซักถามปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน ฝึกอาชี พ พร้อมเป็นขวัญ และกาลัง ใจให้กั บ
นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจในการฝึก
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 ครูนิเทศได้นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 ได้ติดตาม ซักถามปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานและฝึกอาชีพ พร้อมเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูนิเทศประจาแผนกวิชา จานวน 26 คน ได้นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกงานและฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ
6.1.2 มีนัก เรียน นักศึกษาได้รั บการนิ เทศติด ตามในสถานประกอบการ ภาคเรี ยนที่ 2/2562
จานวน 170 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู นิเ ทศได้ รับข้ อมู ลปั ญ หา และอุ ปสรรคการปฏิบั ติ ง านของนั กเรี ยน นั กศึ กษาในสถาน
ประกอบการ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการมีการฝึกให้มีทักษะอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗. พื้นที่ดาเนินการ สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูออกนิเทศ นักเรียนที่ฝึกงานในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อภาคเรียน
8.2 ครูออกนิเทศ นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาคเรียน
8.3 ได้ติด ตามซัก ถามปัญหาและอุป สรรคในการฝึก งาน ฝึ กอาชีพ พร้อ มเป็ นขวัญ และก าลัง ใจให้กั บ
นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจในการฝึก ทาให้เกิดความเข้าใจระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

1. ครูนิเทศประจาแผนกวิชา จานวน 26 คน ได้นิเทศติดตามนักเรียน
นักศึกษาที่ฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ครูนิเทศ 26
2. มีนักเรียน นักศึกษาได้รับการนิเทศติดตามในสถานประกอบการ
คน
ภาคเรียนที่ 2/2562 จานวน 170 คน
นักเรียน 170
คน

เชิงคุณภาพ

1. ครู นิ เ ทศได้ รั บ ข้ อ มู ล ปั ญ หา และอุ ป สรรคการปฏิ บั ติ ง านของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ
2. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการมี
การฝึกให้มีทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงเวลา

ภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)

เชิงค่าใช้จ่าย

170 คน

1. ค่าใช้สอย
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการออกนิเทศ

10,000

(รายละเอียดแนบ สผ.1)
10,000

รวมทั้งสิ้น

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
 
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

4

เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
มีนักเรียน นักศึกษา
ไ ด้ รั บ ก า ร นิ เ ท ศ
ติ ด ต า ม ใ น ส ถ า น
ประกอบการ ภาค
เรี ย นที่ 2/2562
จานวน 170 คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
ตาบล/
ดาเนินงาน
อาเภอ
ง
ส ถ า น
ประกอบการ
ที่ นั ก เ รี ย น
นักศึกษาออก
ฝึกงาน

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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หมวดเงิน
งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

10,000

10,000
10,000

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์ โลบุญ
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 087-8778177
โทรสาร 036 – 344673
E-mail : dvec.muaklek@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการอาชีวศึกษาภาคปกติ และระบบทวิภาคี เป็นการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง โดยเป็นความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อผลิตช่างฝีมือที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน ซึ่งในการจัดการออกฝึกงานและฝึกอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกตินั้นต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน และ
นักเรีย น นัก ศึกษาระบบทวิภาคี ต้องออกฝึก งานเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคเรียน จึง จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้นั้น และขึ้นอยู่กับการเรียนและการฝึกงานในสถานประกอบการนั้น ๆ เป็นปัจจัยสาคัญอีก
อย่างหนึ่งในการจัดการออกฝึกงาน จะต้องมีการนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน เพื่อประเมินผลและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานและฝึกอาชีพ เพื่อจะได้นามาปรับปรุง
แก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทาโครงการนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดังกล่าวขึ้น
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อจัดครูออกนิเทศ นักเรียน ที่ฝึกงานในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อภาคเรียน
3.2 เพื่อจัดครูออกนิเทศ นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาค
เรียน
3.3 เพื่อติดตาม ซักถามปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน ฝึกอาชีพ พร้อมเป็นขวัญ และกาลัง ใจให้กับ
นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจในการฝึก
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 ครูนิเทศได้นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 ได้ติดตาม ซักถามปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานและฝึกอาชีพ พร้อมเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูนิเทศประจาแผนกวิชา จานวน 26 คน ได้นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกงานและฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ
6.1.2 มีนัก เรี ยน นักศึกษาได้รั บการนิ เทศติด ตามในสถานประกอบการ ภาคเรี ยนที่ 1/2532
จานวน 350 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู นิเ ทศได้ รับข้ อมู ลปั ญ หา และอุ ปสรรคการปฏิบั ติง านของนั กเรี ยน นั กศึ กษาในสถาน
ประกอบการ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการมีการฝึกให้มีทักษะอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗. พื้นที่ดาเนินการ สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูออกนิเทศ นักเรียนที่ฝึกงานในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อภาคเรียน
8.2 ครูออกนิเทศ นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาคเรียน
8.3 ได้ติด ตามซัก ถามปัญหาและอุป สรรคในการฝึก งาน ฝึ กอาชีพ พร้อ มเป็ นขวัญ และก าลัง ใจให้กั บ
นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจในการฝึก ทาให้เกิดความเข้าใจระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

1. ครูนิเทศประจาแผนกวิชา จานวน 26 คน ได้นิเทศติดตามนักเรียน
นักศึกษาที่ฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ครูนิเทศ 26
2. มีนักเรียน นักศึกษาได้รับการนิเทศติดตามในสถานประกอบการ
คน
ภาคเรียนที่ 1/2563 จานวน 350 คน
นักเรียน 350
คน

เชิงคุณภาพ

1. ครู นิ เ ทศได้ รั บ ข้ อ มู ล ปั ญ หา และอุ ป สรรคการปฏิ บั ติ ง านของ
นักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ
2. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการมี
การฝึกให้มีทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงเวลา

ภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)

เชิงค่าใช้จ่าย

350 คน

1. ค่าใช้สอย
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการออกนิเทศ

10,000

(รายละเอียดแนบ สผ.1)
10,000

รวมทั้งสิ้น

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

4






เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)
มีนักเรียน นักศึกษา
ไ ด้ รั บ ก า ร นิ เ ท ศ
ติ ด ต า ม ใ น ส ถ า น
ประกอบการ ภาค
เรี ย นที่ 1/2563
จานวน 350 คน

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
ตาบล/
ดาเนินงาน
อาเภอ
ง
ส ถ า น
ประกอบการ
ที่ นั ก เ รี ย น
นักศึกษาออก
ฝึกงาน

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

10,000

10,000
10,000

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
……………………………………………
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
1. ชื่ อ โครงการ ยกระดั บ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี (การเขี ย นแผนการฝึ ก อาชี พ ร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการ) ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์ โลบุญ
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 087-8778177
โทรสาร 036 – 344673
E-mail : dvec.muaklek@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในสถานการณ์แข่งขันปัจจุบันและ
อนาคตจาเป็นต้องมีกาลังแรงงานในประเทศที่มีคุณภาพ การอาชีวศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการผลิตกาลังคนสู่
งานอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตหรือบริการโดยหลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่น
ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ต้อ งเน้ น การเรี ย นรู้แ บบบู ร ณาการการเรี ยนด้ วยการปฏิ บัติ จ ริง และการประเมิ นตามสภาพจริ ง ตามหลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยฯเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน และ
ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร งานอาชีวศึกษาระบทวิภาคีจึงได้จัดโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี (การเขียนแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ) ประจาปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์
และความเข้ า ใจในรู ป แบบ ขั้ น ตอน และกระบวนการจั ด การศึ ก ษาโดยแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในการ
อาชีพและการดารงชีวิต ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความถนัด ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้
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มี ก ารปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ไ ด้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 เพื่อสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นสากล และภูมิปัญญามาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีสมรรถนะสามารถนาไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของครูฝึกในสถานประกอบการ
3.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4 เพื่ อจั ด ทาแผนการฝึก งานและฝึก อาชี พอาชีว ศึก ษาระบบทวิ ภ าคี ร่ว มกับ สถานประกอบการทุ ก
สาขาวิชา
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 มีสถานประกอบการร่วมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ก จานวน 40 แห่ง
4.2 สถานประกอบการร่วมกันเขียนแผนการฝึกงานและฝึกอาชีพกับสถานศึกษาทุกแห่ง
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 มีแผนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการทุกสาขาวิชา
5.2 แผนการฝึกงานและฝึกอาชีพที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาดารงการอาชีวศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียด จานวน....คน (ใคร) จานวน....แห่งใด (ที่ใด)
6.1 เชิงปริมาณ
สถานประกอบการร่ ว มจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นการสอนอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี กั บ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 40 แห่ง
6.2 เชิงคุณภาพ
มีแผนการจั ดการฝึ กงานและฝึกอาชี พอาชีว ศึกษาระบบทวิ ภาคี ร่ว มกับ สถานประกอบการทุ ก
สาขาวิชา
๗. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้แผนการฝึกงานและฝึกอาชีพนักศึกษาระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชา
8.2 สถานประกอบการได้แนวทางการฝึกงาน เพื่อการฝึกอาชีพให้ตรงกับหลักสูตรของสถานศึกษา
8.3 ครูฝึกของสถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการฝึกงานและฝึกอาชีพของ
ระบบทวิภาคี
8.4 ครูฝึกของสถานประกอบการสามารถวางแผนการฝึกงานและฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิ ชาและ
มาตรฐานวิชาชีพ
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8.5 วิทยาลัยฯ รับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนที่ผ่านมา และนามาวางแผนในการ
พัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

สถานประกอบการที่ร่วมจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 40
แห่ง

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
40 แห่ง

มีแผนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการทุกสาขาวิชา

40 แห่ง

วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
1. ค่าใช้สอย
2. ค่าวัสดุ
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

5,000
5,000
รวมทั้งสิ้น

10,000

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()

1 2 3
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ

3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ

4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

4

หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวนครั้ง เรื่อง
ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

ง

สถานประกอบการที่ ร่ ว ม วิทยาลัยเทคนิค
จัดทาแผนการจัดการเรียน มวกเหล็ก
การสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็ ก จ านวน 40
แห่ง
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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10,000

10,000
10,000

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
……………………………………………
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
1. ชื่อ โครงการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์ โลบุญ
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 087-8778177
โทรสาร 036 – 344673
E-mail : dvec.muaklek@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ด าเนิ น การเปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเพื่อให้
การเรียนของนักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงได้มีการให้นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน
และฝึกอาชีพ จริง เพื่ อเพิ่มพู นความรู้ ความสามารถในวิ ชาชี พ และได้ป ระสบการณ์ต รงจากสถานที่ที่ นักเรีย น
นักศึกษาได้ฝึกงานจริง โดยนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ส่วนนักเรียน นักศึกษา
ระบบทวิภาคี ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคเรี ยน หลังจากนักเรียน นักศึกษากลับจาก
สถานประกอบการ จึงต้องมีการสัมมนาหลังการฝึกอาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาเสนอสิ่งที่ได้มาจากการ
ออกไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการรวมถึงข้อแนะนา
ประสบการณ์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทาโครงการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ ดังกล่าวขึ้น
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่ อ จั ด ประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งาน ฝึ ก อาชี พ ที่ ก ลั บ จากสถาน
ประกอบการภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ชี้แจงปัญหาที่พบจากการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
3.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
3.4 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษาได้สัมมนาเพื่อชี้แจงปัญหาที่พบจากการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
6. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุรายละเอียด จานวน....คน (ใคร) จานวน....แห่งใด (ที่ใด)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพที่กลับจาก
สถานประกอบการจานวน 1 ครั้ง / ภาคเรียน
6.1.2 มีนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2562 จานวน 170
คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่กลับจากสาถนประกอบการ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์และนาเสนอการ
สัมมนาหลังฝึกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบอกปัญหาและความรู้ที่ได้รับมาอย่างเต็มที่
๗. พื้นที่ดาเนินการ แผนกสาขาวิชา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพที่กลับจากสถาน
ประกอบการภาคเรียนละ 1 ครั้ง
8.2 นักเรียน นักศึกษา ได้นาเสนอประสบการณ์ที่ได้จากการออกฝึกอาชีพและปัญหาที่เกิดในระหว่าง
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
8.3 นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา เพื่อนา
สาระที่ได้มาพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

1. มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
และฝึกอาชีพที่กลับจากสถานประกอบการจานวน 1 ครั้ง / ภาคเรียน นักเรียน 170
2. มีนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภาคเรียนที่
คน
2/2562 จานวน 170 คน

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษาที่กลับจากสถานประกอบการ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้
ประสบการณ์ แ ละน าเสนอการสั ม มนาหลั ง ฝึ ก อาชี พ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถบอกปัญหาและความรู้ที่ได้รับมาอย่างเต็มที่

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

170 คน

ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
แผนกสาขาวิชา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
1. ค่าจ้างทาป้ายไวนิล 1 ม. X 9 ป้าย รวม 900 บาท

1,000

(รายละเอียดแนบ สผ.1)

1,000

รวมทั้งสิ้น

/๑๐.สรุปขั้นตอน...

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






4

เป้าหมาย
พื้นที่
(เช่น ใคร
ดาเนินการ
จานวนครั้ง เรื่อง
ระบุ
งบ
ฯลฯ)
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน
ง
มี นั ก เ รี ย น แผนกสาขาวิชา
นั ก ศึ ก ษาที่ ก ลั บ วิทยาลัยเทคนิค
จ า ก ส ถ า น มวกเหล็ก
ประกอบเข้ า ร่ ว ม
การสั ม มนา ภาค
เรียนที่ 2/2562
จานวน 170 คน
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

เงินรายได้
สถานศึกษา
1,000

1,000
1,000

งบ
ลงทุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
……………………………………………
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
1. ชื่อโครงการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์ โลบุญ
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 087-8778177
โทรสาร 036 – 344673
E-mail : dvec.muaklek@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ด าเนิ น การเปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเพื่อให้
การเรียนของนักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงได้มีการให้นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน
และฝึกอาชีพ จริง เพื่ อเพิ่มพู นความรู้ ความสามารถในวิ ชาชี พ และได้ป ระสบการณ์ต รงจากสถานที่ที่ นักเรีย น
นักศึกษาได้ฝึกงานจริง โดยนักเรียน นักศึกษาที่ ออกฝึกงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ส่วนนักเรียน นักศึกษา
ระบบทวิภาคี ต้องออกฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคเรียน หลังจากนักเรียน นักศึกษากลับจาก
สถานประกอบการ จึงต้องมีการสัมมนาหลังการฝึกอาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาเสนอสิ่งที่ได้มาจากการ
ออกไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการรวมถึงข้อแนะนา
ประสบการณ์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทาโครงการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ ดังกล่าวขึ้น
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่ อ จั ด ประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งาน ฝึ ก อาชี พ ที่ ก ลั บ จากสถาน
ประกอบการภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ชี้แจงปัญหาที่พบจากการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
3.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
3.4 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษาได้สัมมนาเพื่อชี้แจงปัญหาที่พบจากการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพที่กลับจาก
สถานประกอบการจานวน 1 ครั้ง / ภาคเรียน
6.1.2 มีนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2563 จานวน 350
คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่กลับจากสาถนประกอบการ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์และนาเสนอการ
สัมมนาหลังฝึกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบอกปัญหาและความรู้ที่ได้รับมาอย่างเต็มที่
๗. พื้นที่ดาเนินการ แผนกสาขาวิชา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึ กอาชีพที่กลับจากสถาน
ประกอบการภาคเรียนละ 1 ครั้ง
8.2 นักเรียน นักศึกษา ได้นาเสนอประสบการณ์ที่ได้จากการออกฝึกอาชีพและปัญหาที่เกิดในระหว่าง
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
8.3 นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา เพื่ อนา
สาระที่ได้มาพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาต่อไป

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

1. มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
และฝึกอาชีพที่กลับจากสถานประกอบการจานวน 1 ครั้ง / ภาคเรียน นักเรียน 350
2. มีนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภาคเรียนที่
คน
1/2563 จานวน 350 คน

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษาที่กลับจากสถานประกอบการ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้
ประสบการณ์ แ ละน าเสนอการสั ม มนาหลั ง ฝึ ก อาชี พ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถบอกปัญหาและความรู้ที่ได้รับมาอย่างเต็มที่

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

350 คน

ภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563
แผนกสาขาวิชา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
1. ค่าจ้างทาป้ายไวนิล 1 ม. X 9 ป้าย รวม 900 บาท

1,000

(รายละเอียดแนบ สผ.1)
1,000

รวมทั้งสิ้น

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

เป้าหมาย
พื้นที่
(เช่น ใคร
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
จานวนครั้ง เรื่อง
ระบุ
งบ
ฯลฯ)
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน
1 2 3 4
ง
 มี นั ก เ รี ย น แผนกสาขาวิชา
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
 นั ก ศึ ก ษาที่ ก ลั บ วิทยาลัยเทคนิค
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
 จ า ก ส ถ า น มวกเหล็ก
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
 ประกอบเข้ า ร่ ว ม
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
การสั ม มนา ภาค
เรียนที่ 1/2563
จานวน 350 คน
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

1,000

1,000
1,000

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 6.6
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ส่งครูเข้าพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจาปีงบประมาณ 2563
ผู้ประสานงาน นายภัทรพงษ์ โลบุญ
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 087-8778177
โทรสาร 036 – 344673
E-mail : dvec.muaklek@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิตทิ ี่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มี
เอกภาพใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ 3.1 ครูผู้สอน
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้ดาเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
โดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ (มาตรฐานทวิภาคี) ภายใต้โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพราะครูผู้สอนเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญ ที่ต้ องถ่ ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใ ห้แ ก่ผู้เ รียนอาชี วศึ กษา ดัง นั้น การยกระดั บขี ด
ความสามารถทางวิ ช าชี พของครูผู้ ส อนเป็น สิ่ ง ส าคัญ การให้ ค รู อ าชี ว ศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาโดยการไปพั ฒ นา
ประสบการณ์แ ละปฏิบั ติงานจริงในสถานประกอบการ เป็ นการบู รณาการศาสตร์การสอนอย่า งเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตลอดเวลา จะทาให้ครูมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์การทางานจริง ในสถานประกอบการที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอาชีพ เป็นการเพิ่มทักษะและสมรรถนะวิชาชีพของครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่
หลากหลาย ทันต่อวิทยาการเทคโนโลยีชั้นสูงในโลกอาชีพ
สานักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึกษา ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2562 ภายใต้โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อ ให้ ครู มีค วามรู้ ความเข้า ใจ ทั กษะและประสบการณ์ที่ เ กี่ ยวข้อ งในการปฏิบั ติง านจริง ในการ
ประกอบธุรกิจของสถานประกอบการโดยตรง
3.2 เพื่อให้ครูสามารถนาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงในการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการมา
ออกแบบจัดทาแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3.3 เพื่อให้ครูได้มีเครือข่ายกับสถานประกอบการในการทางานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากร
ที่ปฏิ บัติ งานจริง ในสาขาที่ ครู จัด การเรี ยนการสอนลาขาที่ เชื่ อมโยงในอาชีพ ของสถานประกอบการเพื่อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียน
3.4 เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความรู้ ความชานาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
ครูสามารถนาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงในการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการมา
ออกแบบจัดทาแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ ความชานาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ส่งครูเข้าพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 5 แห่ง ครู จานวน 6 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
ครูที่เข้าพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการได้พัฒนาประสบการณ์วิชาชี พครูและปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ
๗. พื้นที่ดาเนินการ สถานประกอบการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานจริงในการประกอบธุรกิจ
ของสถานประกอบการโดยตรง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8.2 ครู สามารถนาความรู้ ที่ได้จากการปฏิบัติ ง านจริง ในการประกอบธุร กิจของสถานประกอบการมา
ออกแบบจัดทาแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8.3 ครูมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการและการเรียนรู้ให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

ส่งครูเข้าพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 5 แห่ง ครู
จานวน 6 คน

6 คน

เชิงคุณภาพ

ครู ที่ เ ข้ า พั ฒ นาประสบการณ์ ใ นสถานประกอบการได้ พั ฒ นา
ประสบการณ์วิชาชีพครูและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

6 คน

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ สถานประกอบการ
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
1. ค่าตอบแทน
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู
1.2 ค่าที่พัก
1.3 ค่าพาหนะ
(รายละเอียดแนบ สผ.1)

50,000
40,000
15,500
105,500

รวมทั้งสิ้น

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()
1 2 3

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ






4

เป้าหมาย
พื้นที่
(เช่น ใคร
ดาเนินการ
จานวนครั้ง เรื่อง
ระบุ
งบ
ฯลฯ)
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน
ง
ส่ ง ครู เ ข้ า พั ฒ นา ส ถ า น
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ประกอบการ
วิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการ 5
แห่ ง ครู จ านวน
6 คน
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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หมวดเงิน
งบเงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

105,500

105,500
105,500

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 6.7
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
ผู้ประสานงาน นายปานเทพ ขาละเอียด
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร 036-344-088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อที่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา “เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึ่งประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
กรมการขนส่ ง ทางบก ได้ ร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สนั บ สนุ น และจั ด สรร
งบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนประชาชนเข้าใช้บริ การในศูนย์อาชีวศึกษา/หน่วยอาชีวะอาสา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ เทศกาลปีใหม่ ปี
2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2562 โดยออกปฏิบัติหน้าที่ตั้ง แต่เวลา 08.3000.30 น. (2 ผลัด) ทุกวัน
นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียน นักศึกษา คือได้รับการพัฒนา เสริมสร้างความรู้ และการ
ฝึกฝนทักษะ ความชานาญ ประสบการณ์จริงในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมจากสถานประกอบการยังช่วยกระตุ้นเตือนให้
ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน เกิดจิตสานึกในด้านความปลอดภัย บนท้องถนนด้วย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อให้บริการดูแล ตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถที่ใช้ในการเกษตร และให้บริการด้านอื่นๆ
แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
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3.2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความชานาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริง ในวิชาชีพ นอกสถานที่ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ในทุกสาขาวิชาชีพ
3.3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ทางานเป็นทีม
3.4. เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดจิตสานึกเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน และการป้องกัน
อุบัติเหตุซึ่งเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
4 ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 ครู นักเรียน นักศึกษาได้ตรวจสภาพรถและบริการประชาชน
5 ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีความปลอดภัย และ คนคานึงถึงความ
ปลอดภัยใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น
6 กลุ่มเป้าหมาย
6.1เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ มีรถเข้รับบริการจานวน 150 คัน
6.1.2 มีประชาชนเข้ารับบริการ 300 คน
รวมทั้งสิ้น 450
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความชานาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริง ในวิชาชีพของ
ตนเอง มีความรู้เทคนิคในการตรวจซ่อมรถ และเทคนิคการให้บริการและผู้รับบริการ
๗. พื้นที่ดาเนินการ บริเวณหน้าโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ถนนมิตรภาพ ต. มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(ติดถนนมิตรภาพ)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความชานาญ
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในวิชาชีพของตนเอง
8.3 ผู้ที่ได้รับบริการได้ตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

- มีรถเข้รับบริการจานวน 150 คัน
- มีประชาชนเข้ารับบริการ 300 คน

หน่วยนับ
150 คัน
300 คน

เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความชานาญ เสริมสร้าง
ประสบการณ์จริง ในวิชาชีพของ
ตนเอง มีความรู้เทคนิคในการตรวจซ่อมรถ และเทคนิคการให้บริการ
และผู้รับบริการ
เชิงเวลา

ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม
2563
ณ บริเวณหน้าโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ถนนมิตรภาพ ต. มิตรภาพ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ติดถนนมิตรภาพ)

เชิงค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

62,000
บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
√
√
√
√

√

ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร ค รู
เจ้ า หน้ า ที่ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา และผู้ ม าใช้
บ ริ ก า ร ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการไม่ น้ อ ยกว่ า
300 คน

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ
ณ บริเวณหน้า
โรงเรียนมวกเหล็ก
วิทยา ถนน
มิตรภาพ ต.
มิตรภาพ อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(ติดถนนมิตรภาพ)
รวมเงิน

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบ
งบเงิน
รายจ่ายอื่นๆ อุดหนุน
62,000

62,000
62,000

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
ผู้ประสานงาน นายปานเทพ ขาละเอียด
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร 036-344-088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อที่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา “เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึ่งประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
7 ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
กรมการขนส่ ง ทางบก ได้ ร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สนั บ สนุ น และจั ด สรร
งบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนประชาชนเข้าใช้บริการในศูนย์อาชีวศึกษา/หน่วยอาชีวะอาสา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่ นๆ เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
2562 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 08.30-00.30 น. (2
ผลัด) ทุกวัน
นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียน นักศึกษา คือได้รับการพัฒนา เสริมสร้างความรู้ และการ
ฝึกฝนทักษะ ความชานาญ ประสบการณ์จริงในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมจากสถานประกอบการยังช่วยกระตุ้นเตือนให้
ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน เกิดจิตสานึกในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนด้วย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษามีความรู้เทคนิคในการตรวจซ่อมรถและเทคนิคการให้บริการ
3.2 เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาบริการประชาชนในการตรวจสภาพรถก่อนการใช้งาน
3.2 เพื่อให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 ครู นักเรียน นักศึกษาได้ตรวจสภาพรถและบริการประชาชน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีความปลอดภัย และ คนคานึงถึงความ
ปลอดภัยใส่ใจในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ มีรถเข้รับบริการจานวน 150 คัน
6.1.2 มีประชาชนเข้ารับบริการ 300 คน
รวมทั้งสิ้น 450
6.1 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความชานาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริง ในวิชาชีพของ
ตนเอง มีความรู้เทคนิคในการตรวจซ่อมรถ และเทคนิคการให้บริการและผู้รับบริการ
๗. พื้นที่ดาเนินการ บริเวณหน้าโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ถนนมิตรภาพ ต. มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(ติดถนนมิตรภาพ)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครู นักเรียน นักศึกษามีความรู้เทคนิคในการซ่อมรถและเทคนิคการให้บริการ
8.2 ครู นักเรียน นักศึกษาได้ให้บริการแก่ประชาชนในการตรวจสภาพรถก่อนการใช้งาน
8.3 นักเรียน นักศึกษา ได้หารายได้ระหว่างเรียน
8.4 ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

- มีรถเข้รับบริการจานวน 150 คัน
- มีประชาชนเข้ารับบริการ 300 คน

หน่วยนับ
150 คัน
300 คน

เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความชานาญ เสริมสร้าง
ประสบการณ์จริง ในวิชาชีพของ
ตนเอง มีความรู้เทคนิคในการตรวจซ่อมรถ และเทคนิคการให้บริการ
และผู้รับบริการ
เชิงเวลา
ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562

เชิงค่าใช้จ่าย

ณ บริเวณหน้าโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ถนนมิตรภาพ ต. มิตรภาพ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ติดถนนมิตรภาพ)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

62,000
บาท

๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส ( )

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

2

3
√
√
√
√
√

4

เป้าหมาย (เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร ค รู
เจ้ า หน้ า ที่ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา และผู้ ม าใช้
บ ริ ก า ร ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการไม่ น้ อ ยกว่ า
300 คน

ณ บริเวณหน้า
โรงเรียนมวกเหล็ก
วิทยา ถนน
มิตรภาพ ต.
มิตรภาพ อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี
(ติดถนนมิตรภาพ)
รวมเงิน

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

หมวดเงิน
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบ
งบเงิน
รายจ่ายอื่นๆ อุดหนุน
62,000

62,000
62,000

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก
ผู้ประสานงาน นายปานเทพ ขาละเอียด
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร 036-344-088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อที่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา “เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึ่งประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อจัดชุดปฏิบัติงาน ตรวจ
ความพร้อมของรถโดยสารประจาทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถตามที่กรมการขนส่ง
กาหนดทั่ว
ประเทศ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสาร สาธารณะ มีช่ ว งที่
1 ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2562 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2 5 6 2 แ ล ะ ช่ ว ง ที่ 3
ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 โดยออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.30 น. นอกจากจะเป็น
ประโยชน์โดยตรงแก่นักเรียน นักศึกษา คือได้รับการพัฒนา เสริมสร้างความรู้ และการฝึก ฝนทัก ษะ ความช านาญ
ประสบการณ์จริง ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องจากได้ ตรวจเช็ ค สภาพความพร้ อ มของรถโดยสาร
ก่อนออกเดินทาง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อเป็นการฝึกทักษะในตรวจเช็คความพร้อมของรถโดยสารก่อนออกเดินทาง
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ประชาชนผู้ที่
บริการรถโดยสารในช่วงเทศกาล
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3.3 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถโดยสาร เกิดความอุ่นใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
3.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา บริการประชาชน
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 ได้ตรวจรถโดยสารสาธารณะ จานวน 100 คัน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 รถโดยสารสาธารณะมีความปลอดภัย ผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ มีรถโดยสารที่ได้รับการตรวจสภาพ จานวน 100 คัน
รวมทั้งสิ้น 100 คัน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทักษะความชานาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริงในวิชาชีพของ ตนเอง
และให้ ความสาคัญต่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
๗. พื้นที่ดาเนินการ บริเวณสถานีขนส่งรถตู้มวกเหล็ก (ช้างตู้โค้ก) อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความชานาญด้านการตรวจสภาพรถยนต์
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในวิชาชีพของตนเอง
8.3 ผู้ที่ได้รับบริการได้ตรวจสภาพรถโดยสารก่อนเดินทาง
8.4 ผู้โดยสารมีความปลอดภัยในการเดินทาง
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

- มีรถโดยสารที่ได้รับการตรวจสภาพ จานวน 100 คัน

เชิงคุณภาพ

- นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทักษะความชานาญ เสริมสร้าง
ประสบการณ์จริงในวิชาชีพของ ตนเอง และให้ ความสาคัญต่อ
ความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

ระหว่างวันที่ ………………………………………………………………….
ณ บริเวณสถานีขนส่งรถตู้มวกเหล็ก (ช้างตู้โค้ก) อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

หน่วยนับ
100 คัน

………… บาท
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๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
√
√
√
√

√

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

มี ร ถโดยสารที่ ไ ด้ รั บ ระหว่างวันที่ ณ
ก า ร ต ร ว จ ส ภ า พ บริเวณสถานีขนส่ง
จานวน 100 คัน
รถตู้มวกเหล็ก (ช้าง
ตู้โค้ก) อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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หมวดเงิน
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบ
งบเงิน
รายจ่ายอื่นๆ อุดหนุน
29,000

29,000
29,000

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ผู้ประสานงาน นายปานเทพ ขาละเอียด
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร 036-344-088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อที่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา “เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึ่งประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดาเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) เป็นศูนย์ให้บริการด้านดูแลรักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือกลเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน และอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงาน
จริง การดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่
ดีต่อชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยในแง่ของประชาชนได้รับการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ซ่อม
บารุงอุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้บริการซ่อมบารุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน ระบบไฟฟ้า ประปา และสารธารณูปโภคอื่น ๆ ในครัวเรือน
3.2 เพื่อบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน
3.3 เพื่อบริการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
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3.4 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Work Integrated
Learning:WIL)
3.5 เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น รวมถึงช่วยเหลือประชาชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 ประชาชนได้ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารประกอบอาชี พ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ในครั ว เรื อ น
ที่พร้อมใช้งาน
4.2 ประชาชน ได้รับความรู้ พัฒนาผลผลิตภัณฑ์ชุมชน
4.2 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริง มีจิตอาสาบริการชุมชน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวัน
ของครัวเรือนซึ่งจะสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตของประชาชนคน
ยากจน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย
5.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแ ล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ ใช้ในการประกอบอาชีพเครื่อ ง
อุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
5.3 นักเรียน นักศึกษาอาชีวะมี ทัก ษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติงานในชุมชน สามารรถประกอบอาชีพอิสระได้
5.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมีประสบการณ์
มีสมรรถนะความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขันของ
ประเทศ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 200 คน
6.1.2 รายการซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 300 รายการ
จานวน 200 คน
จานวน 300 รายการ
รวมทั้งสิ้น 500
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาอาชีวะมี ทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ
และปฏิบัติงานในชุมชน สามารรถประกอบอาชีพอิสระ
6.2.2 ประชาชนสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน มีความพึ่งพอใจในการดาเนินโครงการ
๗. พื้นที่ดาเนินการ บ้านมวกเหล็กใน ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปปฏิบัติงานจริง
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8.2 ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัว
8.3 นักเรียน นักศึกษา ได้หารายได้ระหว่างเรียน
8.4 วิทยาลัยฯ ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
8.5 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิทยาลัยฯ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซิอมสร้างเพื่อชุมชน
200 คน
2. นักเรียน นัก ศึกษาได้ รับการพั ฒนาทักษะให้ มีสมรรถนะในงาน
300 รายการ
อาชีพ/จิตอาสา
3. ประชาชนเข้ารับบริการ จานวน 200 คน
4. ประชาชนฝึกอบรมวิชาชีพ 30 คน
5. เป้าหมายการซ่อม 300 รายการ
6. ช่างชุมชน 5 คน

เชิงคุณภาพ

- นักเรียน นักศึกษาอาชีวะมี ทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่น
ในการออกไปประกอบอาชี พ และปฏิ บั ติ ง านในชุ ม ชน สามารรถ
ประกอบอาชีพอิสระได้
- ประชาชนมีรายจ่ายในครัวเรือนลดลง มีเครื่องมือประกอบอาชีพหา
รายได้

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

ระหว่างวันที่

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

500,000

500,000
บาท
/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
พื้นที่
ดาเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เช่น ใคร จานวน ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
ครั้ง
ระบุ
เรื่อง ฯลฯ)
ตาบล/ งบดาเนินงาน
1 2 3 4
อาเภอ
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
√
คณะผู้ บ ริ ห าร ครู เจ้ า หน้ า ที่
นักเรียน นักศึกษา และผู้มาใช้
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
√
บริ ก าร ที่ เ ข้ า ร่ว มโครงการไม่
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
√
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
√ √ น้อยกว่า 200 คน
ร า ย ก า ร ซ่ อ ม เ ค รื่ อ ง มื อ
เครื่ อ งใช้ แ ละอุ ปกร ณ์ ก าร
ประกอบอาชีพเครื่องใช้ไ ฟฟ้ า
ไม่น้อยกว่า 300 รายการ
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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หมวดเงิน
งบลงทุน

งบ
งบเงิน
รายจ่ายอื่นๆ อุดหนุน
500,000

500,000
500,000

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (การทาไม้กวาดดอกหญ้า)
ผู้ประสานงาน นายปานเทพ ขาละเอียด
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร 036-344-088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อที่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา “เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึ่งประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึ กษาในสังกัดดาเนินโครงการพัฒนารูปแบบ
และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เป็นศูนย์ให้บริการด้านดูแลรักษาและซ่อมบารุง
เครื่องยนต์กลเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน และบริการพัฒนานวัตกรรมต่อ
ยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up) เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การดาเนินการดังกล่าว
ส่ง ผลให้ป ระชาชนเกิด ความพึ งพอใจและเกิด ผลดีใ นด้า นภาพลัก ษณ์ และความสัม พัน ธ์ที่ ดีต่ อชุม ชนก่อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยประชาชนได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (การทาไม้ กวาดดอกหญ้า) เพื่อ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และประชาชนสามารถนามาประกอบอาชีพได้ในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านของตาบลแสลงพัน ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านของ
3.2 ตาบลแสลงพัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
3.3 เพื่อส่งเสริมอาชีพการทาไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่กลุ่มแม่บ้านของตาบลแสลงพัน
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4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 ไม้กวาดดอกหญ้า จานวน 200 อัน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ กลุ่มแม่บ้านตาบลมิตรภาพเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (การทาไม้กวาดดอกหญ้า)
จานวน 20 คน
6.2. เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความชานาญ เสริมสร้างประสบการณ์จริง ในวิชาชีพของ
ตนเอง มีความรู้เทคนิคในการตรวจซ่อมรถ และเทคนิคการให้บริการและผู้รับบริการ
๗. พื้นที่ดาเนินการ อาเภอมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตาบลแสลงพัน สามารถผลิตไม้กวาดดอกหญ้าได้
8.2 ให้กลุ่มแม่บ้านของตาบลแสลงพัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
8.3 ส่งเสริมอาชีพการทาไม้กวาดให้แก่ประชาชนของตาบลแสลงพัน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

กลุ่มแม่บ้านตาบลมิตรภาพเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 20 คน
(การทาไม้กวาดดอกหญ้า) จานวน 20 คน

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะความชานาญ เสริมสร้าง
ประสบการณ์จริง ในวิชาชีพของ
ตนเอง มีความรู้เทคนิคในการตรวจซ่อมรถ และเทคนิคการให้บริการ
และผู้รับบริการ

เชิงเวลา

ระหว่างวันที่.............................................................
……………………………………………………………………………………………..

เชิงค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

………….. บาท
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๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส ( )

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

2

3
√
√
√
√

4

√

เป้าหมาย (เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

ก ลุ่ ม แ ม่ บ้ า น ต า บ ล ณ อาเภอมวกเหล็ก
มิ ต ร ภ า พ เ ข้ า รั บ
ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร
วิชาชีพระยะสั้น (การ
ทาไม้ ก วาดดอกหญ้ า )
จานวน 20 คน
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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หมวดเงิน
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบ
งบเงิน
รายจ่ายอื่นๆ อุดหนุน
100,000

100,000
100,000

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่
ผู้ประสานงาน นายปานเทพ ขาละเอียด
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์ 036-344673
โทรสาร 036-344-088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อที่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา “เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึ่งประสงค์ด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน (กปถ) กรมการขนส่งทางบก สาหรับใช้ในการดาเนินกิจกรรม “ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จานวน 428 แห่ง เป็นจานวนเงิน 4,280,000 บาท
(สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาที่ต้องใช้ยานพาหนะ
ในการเดินทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
3.2 ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาจัดทาป้ายรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา
3.3 ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎจราจรได้ถูกต้อง
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 ได้จัดทาป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจานวน

15 ป้าย
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5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 ได้ป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จานวน 15 ป้าย
5.2 สามารถเตือนสติผู้ขับขี่ให้ขับขี่ปลอดภัยบนถนนก่อนเทศกาลปีใหม่
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ ที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 900 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและปฏิบัติตามป้ายเตือนของโครงการณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
8.2 ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาจัดทาป้ายรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา
8.3 ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎจราจรได้ถูกต้อง
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ ที่ 900 8o
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

เชิงคุณภาพ

- คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและปฏิบัติ
ตามป้ายเตือนของโครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ภายในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

เชิงเวลา

ระหว่างวันที่ ………………………………………………………………….
ณ ……………………………………………………………………………………………..

เชิงค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

………….. บาท
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๑๐.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

ดาเนินการในไตรมาส ( ) เป้าหมาย (เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
1 2 3 4
√
√
√
√

√

ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร ค รู
เจ้ า หน้ า ที่ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา และผู้ ม าใช้
บ ริ ก า ร ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการไม่น้อยกว่า

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ
ณ
...............................
...............................
...............................
..............................
รวมเงิน

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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หมวดเงิน
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบ
งบเงิน
รายจ่ายอื่นๆ อุดหนุน
28,000

28,000
28,000

โครงการที่ 6.8
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
……………………………………………
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจาปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงาน นายวสันต์ สมวงษ์สา
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ 036-344-673
โทรสาร 036-344-088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีความประสงค์จะจัดทาโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจาปีการศึกษา
2563 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างครูที่
ปรึกษาและผู้ปกครอง และรับฟังข้อเสนอแนะดังนั้นเพื่อเป็นการทาความเข้าใจถึง กฎ ระเบียบ กติกา และแจ้งผล
การเรียนของภาคเรียนที่ผ่านมาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองทราบ ดัง นั้น งานครูที่ปรึกษา จึง มึความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น จึงได้ดาเนินโครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาการออก
กลางคัน ประจาปีการศึกษา 2563
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึง กฎ ระเบียบ กติกา ของวิทยาลัย แจ้งผลการเรียนของภาคเรียนที่ผ่านมาให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองทราบ แลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดการเรียน การสอน และรับฟังข้อเสนอแนะ
3.2 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการช่วยเหลือและดูแลผู้เรียน
3.3 เพื่อได้รับข้อมูลข่าวสาร ผลการเรียน การได้แสดงความคิดเห็นระหว่างครูและผู้ปกครอง เกี่ยวกับปัญหา
ต่างๆของนักเรียน นักศึกษา และนาไปสู่หาทางแก้ไข
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1. ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ได้ทราบพฤติกรรมและผลการเรียนของตนเองในภาคเรียนที่ผ่านมา
6 กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
70
คน
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา
จานวน 1,100
คน
รวมทั้งสิ้น 1,170
คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ไม่มีการออกการคัน
๗. พื้นที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัยฯ
8.2 มีเครือข่ายผู้ปกครองในการช่วยเหลือดูแลผู้เรียน
8.3 แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอน และรับฟังข้อเสนอแนะการให้บริการด้านต่างๆ

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
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ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- นักเรียน นักศึกษา

70 คน
1,100 คน

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ไม่มีการออกการคัน

เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จ่าย

ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิล
- ค่าจ้างจัดทาอาหารว่าง

1,200 บาท
8,800 บาท
รวมทั้งสิ้น 10,000
บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

ดาเนินการในไตรมาส
()

1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

หมวดเงิน
เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวน
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
ตาบล/อาเภอ

งบ
ดาเนินงาน

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบอื่นๆ

ง






10,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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10,000
บาท
10,000
บาท

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
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……………………………………………
1. ชื่อ โครงการ โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญ หาการออกกลางคัน ประจาปี การศึกษา
2563
ผู้ประสานงาน นายวสันต์ สมวงษ์สา
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ 036-344-673
โทรสาร 036-344-088
E-mail
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
 งานประกันคุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
ข้อที่ 4.1 การบริการชุมชนและจิตอาสา
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านทักษะ
ทางวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเสริมสร้างความรู้ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การออกกลางคั นของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นปัญหาสาคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งดาเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่า
จริงจัง ทาให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเท
ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียนออกกกลางคันแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนยัง
ไม่หมดไป
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ดังนั้นงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จึงได้ดาเนินโครงการ
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจาปีการศึกษา 2563
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้เห็นสภาพที่แท้จริง ของสิ่ง แวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของ
นักเรียน นักศึกษา ได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อวิทยาลัย และนักเรียน นักศึกษา
3.2. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและวิทยาลัย อั นจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน นักศึกษา
3.3. เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและวิทยาลัย ในการสร้างเครือข่ายในการดูแล เฝ้า
ระวังนักเรียน นักศึกษา ที่คาดว่าจะมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ การเข้าเรียนสาย การขาดเรียน ฐานะทางครอบครัว
และการใช้สารเสพติด เพื่อติดตามนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องลดปัญหากลุ่มเสี่ยง ลดปัญหาการออกกลางคัน
ช่วยเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
ครูที่ปรึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและวิทยาลัย อันจะส่งผลให้เ กิดความร่วมมือที่ดีในการช่วย
แก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน นักศึกษา
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
ครูที่ปรึกษาได้มีการติดตามนักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องลดปัญหากลุ่มเสี่ยง ลดปัญหาการออกกลางคัน
เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา

จานวน
70
จานวน 1,100
รวมทั้งสิ้น 1,170

คน
คน
คน

6.2 เชิงคุณภาพ
ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง มีความเข้าใจและร่วมมือกันในการวางแผนพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
๗. พื้นที่ดาเนินการ บ้านนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่บริเวณอาเภอมวกเหล็กและอาเภอใกล้เคียง
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8.2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัยและจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
8.3 จานวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันลดลงต่ากว่าร้อยละ 20
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- นักเรียน นักศึกษา

70 คน
1,100 คน

เชิงคุณภาพ

ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง มีความเข้าใจและร่วมมือกันในการ
วางแผนพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

เชิงเวลา

ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2563
ณ บ้านนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่บริเวณอาเภอมวกเหล็กและอาเภอ
ใกล้เคียง
ค่าเดินทาง

เชิงค่าใช้จ่าย

15,000
บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน...
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

พื้นที่
ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง






หมวดเงิน
งบอื่นๆ


รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
11. การติดตามประเมินผล
ภาพถ่าย
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมิน
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15,000
บาท
15,000
บาท

เงินรายได้
สถานศึกษา

งบ
ลงทุน

โครงการที่ 6.12
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
……………………………………………
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
๑. ชื่อโครงการ : สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ผู้ประสานงาน นางสาวดวงเดือน เริ่มรักรัมย์
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 090 – 2853318
โทรสาร
E-mail Duangduean.09g@gmail.com
ความสอดคล้องของโครงการ
 นโยบายรัฐบาล
ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ” ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ 2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ข้อที่ 3 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษะที่
พึงประสงค์
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทรงมี
พระราชดาริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่สอนและอบรมให้เด็กมีจิตสานึกในการอนุรัก ษ์พืช
พรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝักให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจและเกิดความปิติที่จะทาการศึกษาและอนุรักษ์
พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตราย
แก่ตนเอง จะทาให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ได้ดาเนินงานสนองพระราชดาริ จัดตั้งงาน
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้
ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ และเห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป
ซึ่ง สามารถดาเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าวเป็นสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงเป็นการดาเนินงานที่อิงรูปแบบของ สวนพฤกษศาสตร์ โดยมีการดาเนิน
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 1 การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบ
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ที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลต่างๆ องค์ประกอบที่ 4 การ
รายงานผลการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 5 การนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
การนาไปใช้ในประโยชน์เป็น
สื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการดาเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ และเป็นไป
ตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ดาเนินการโดยความสมัครใจ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.๑ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
3.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ดาเนินกิจกรรมที่ 7 สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุ์พืช ในกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
3.๓ เพื่อปลูกจิตสานึก โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และเผยแพร่ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุค ลากรทางการศึกษาและชุมชน สามรถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้อง
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จานวน 1,165 คน
5. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome)
5.1 เพื่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชน
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
๗.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา

จานวน......... 1,165......คน
รวมทั้งสิ้น..... 1,165......คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคคลากร
ทางการศึกษาและชุมชน
6.๒.1 เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์พืชพรรณและให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
7. พื้นที่ดาเนินการ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณและให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและชุมชน

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
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ตัวชี้วัด
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ
- ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
1,165 คน
จานวน 70 คน

- เพื่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
นักศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษาและชุมชน
- เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณและให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
(รายละเอียดแนบ สผ.1)
รวมทั้งสิ้น

40,000บาท
40,000บาท

/๑๐.สรุปขั้นตอน…
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10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส

()

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน

1 2 3 4
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

เป้าหมาย
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)

หมวดเงิน
พื้นที่ดาเนินการ
ระบุ
งบ
งบเงิน
ตาบล/อาเภอ ดาเนินงาน อุดหนุนทั่วไป
ง




งบอื่นๆ
100,0๐๐



รวมเงิน

งบประมาณรวมทั้งโครงการ
ติดตามประเมินผล
 ภาพถ่าย
 แบบสังเกต
 แบบสัมภาษณ์
ประเมิน
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100,0๐๐
100,0๐๐

เงินรายได้
สถานศึกษา

11.
การ
งบลงทุน
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียน โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
อัตลักษณ์
“ ฝีมือเยี่ยม ”
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค มวกเหล็ ก ได้ รั บ การฝึ ก ฝนทั ก ษะวิ ช าชี พ ตลอด
ระยะเวลาการเรี ย นตามหลั ก สู ต รทั้ ง ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) จากคณะครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทาให้นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษามีความรู้เกิดทักษะวิชาชีพ สร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการในด้านต่างๆ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่
วิทยาลัยมุ่งเน้น พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของ
สถานประกอบการ สมดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “ ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม วิชาการ เลิศ
ล้า นาสังคม ”
เอกลักษณ์
“ บริกำรวิชำชีพสู่ชุมชน ”
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มุ่งเน้นผลผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้ได้สมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐาน เพื่อนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน ดังผลงานที่ผ่านมา เช่น โครงการศูนย์ซ่อม
สร้าง เพื่อชุมชน โครงการฝึกอาชีพ โครงการสอนอาชีพระยะสั้น ฯลฯ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยฯ

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

2

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
ชื่อสถำนศึกษำ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ชื่อภำษำอังกฤษ Muaklek Technical College
ที่ตั้งสถำนศึกษำ เลขที่ 66 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตาบลมิตรภาพ อาเภอ มวกเหล็ก
จังหวัด สระบุรี 18180
หมำยเลขโทรศัพท์ 0 – 3634 – 4673
โทรสำร 0-3634-4088
เว็บไซต์ www.mlt.ac.th
อีเมล์ muaklek_technic@hotmail.com
เนื้อที่ของสถำนศึกษำ
64 ไร่
- งำน
- ตำรำงวำ
มีอำคำร รวมทั้งสิ้น .........23........หลัง มีห้องทั้งสิ้น ......163...... ห้อง
1. อาคารอานวยการ
จานวน 1 .
หลัง
2. อาคารเรียน คสล.4 ชั้น พานิชยกรรม จานวน 1
หลัง
3. อาคารเรียน คสล.4 ชั้น อุตสาหกรรม
จานวน 1
หลัง
4. อาคารห้องสมุด(การโรงแรม)
จานวน 1
หลัง
5. อาคารโรงอาหารหอประชุม
จานวน 1
หลัง
6. อาคารเรียน ขนาด 10.50*70.00 ม. จานวน 1
หลัง
7. อาคารเรียน ขนาด 10.50*70.00 ม. จานวน 1
หลัง
8. อาคารโรงฝึกงาน ขนาด 9.00*64.00 ม. จานวน 1
หลัง
9. ห้องน้าห้องส้วม ขนาด 2* 3 ม.
จานวน 2
หลัง
10. ห้องน้าห้องส้วม ขนาด 6* 10 ม
จานวน 1
หลัง
11. ห้องน้าห้องส้วม ขนาด 4* 6 ม
จานวน 1
หลัง
12. บ้านพักผู้อานวยการ
จานวน 1
หลัง
13. บ้านพักรองผู้อานวยการ
จานวน 1
หลัง
14. บ้านพักครู ขนาด ขนาด 10*36 ม
จานวน 1
หลัง
15. บ้านพักครู ขนาด ขนาด 10*48 ม
จานวน 1
หลัง
16. บ้านพักครู ขนาด ขนาด 10*24 ม
จานวน 1
หลัง

ได้แก่
15
20
28
1
1
10
7
3
4
10
4
4
2
6
12
12

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
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17. อาคารโดม
จานวน 1
หลัง
18. อาคารศูนย์บ่มเพาะ(จาหน่ายสินค้า) จานวน 1
หลัง
19. อาคารลูกเสือ
จานวน 1
หลัง
20. อาคารศูนย์วิทยบริการ
จานวน 1
หลัง
21. อาคารฝึกงานจั่วคู่(ซ่อมบารุง)
จานวน 1
หลัง
22 อาคารแฟรต 14 หน่วย 4 ชั้น ขนาด 14 หน่วย 4 ชั้น จานวน 1 หลัง

สีประจำวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ต้นไม้ประจำวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก

1
1
6
2
14

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

สีฟ้า –ขาว
ต้นประดู่

เพลงมำร์ชวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
น้าเงินขาว พลิ้วไสว งามสง่า
ประดู่เด่น สูงเสียดฟ้า ฟ้าครามใส
คู่อาคารเฉลิมพระเกียรติเกรียงไกร
เทคนิคมวกเหล็กวิทยาลัยเร่งพัฒนา
การอาชีวะ ศึกษา ภาคกลางสี่
ภาคภูมิใจที่ได้มีสถานศึกษา
สร้างเยาวชน สร้างชาติ สร้างศรัทธา
เทคนิคมวกเหล็ก จะนา สู่จุดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
ช่างก่อสร้าง พาณิชยกรรม นาสมัย
เรามารวม ร่วมพลัง สร้างเด็กไทย
ให้ก้าวไกล นาชาติไทย สู่ไฮเทคโน
ลูกวิษณุ ขอตั้งจิต อธิษฐาน
ตั้งใจมั่น สร้างความดี ใช่หยิ่งยโส
เน้นเอกลักษณ์ เศรษฐกิจไทย ให้เติบโต
ประชาไทย ได้สุโข ทั่วกันเอย
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ

รองผู้อำนวยกำรฯ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นายนิติพงศ์ ไกรยวงส์

รองผู้อำนวยกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
นายนิติพงศ์ ไกรยวงส์

รองผู้อำนวยกำรฯ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ

ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ ป้อมสุวรรณ

4
คณะกรรมกำรวิทยำลัย

รองผู้อำนวยกำรฯ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ
ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ ป้อมสุวรรณ

รองผู้อำนวยกำรฯ ฝ่ำยวิชำกำร
นายนิติพงศ์ ไกรยวงส์

งำนบริหำรงำนทั่วไป
นางสาวลีลาวดี พรหมบิน

งำนวำงแผนและงบประมำณ
นางณัฏฌา ไพสิฐเบญจพล

งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ
นายศักดา ขาเขียว

งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน

สำขำวิชำช่ำงยนต์

นายจารูญ ก้านลาใย

นายไชยยา กุลสุวรรณ

งำนบุคลำกร
นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
นายณรงค์ชัย กรศิริวิภา

งำนครูที่ปรึกษำ
นายวสันต์ สมวงษ์สา

งำนวัดผลและประเมินผล
นายนิธินัทธ์ นาพา

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง

งำนกำรเงิน
นางสาวมาลี กอจันกลาง

งำนควำมร่วมมือ
นายภัทรพงษ์ โลบุญ

งำนปกครอง
นายศักดิ์ชาย ชูเรณู

งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
นางณัฏฌา ไพสิฐเบญจพล

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
นายสหรัฐ ถูกจิตร

งำนกำรบัญชี
นางสาววรางคณา พรมบรรดิษฐ์

งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายณปคณ ฉิมช้าง

งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน

นำงศิริณภำ กุลสุวรณ

งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
นายภัทรพงษ์ โลบุญ

งำนพัสดุ
นายอนุสรณ์ หาญอาษา

งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ

นางศิริณภา กุลสุวรณ

งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ
นางสาววรางคณา พรมบรรดิษฐ์

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
นายวุฒิพงศ์ เปลือยศรี

งำนอำคำรสถำนที่
นายสุนทร สีบูจันดี

งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ

งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน

นายนิธินัทธ์ นาพา

นายปานเทพ ขาละเอียด

งำนทะเบียน
นายเมษวัฒน์ โสภารัตน์วีรกุล
งำนประชำสัมพันธ์
นายจักรพงค์ ถิ่นไกล
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นายศักดิ์ชาย ชูเรณู

สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง
นายจักรพงค์ ถิ่นไกล
สำขำวิชำช่ำงซ่อมบำรุง

นายเริงชัย ก้านลาใย
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศักดา ขาเขียว
สำขำวิชำกำรบัญชี
นางสาวลีลาวดี พรหมบิน

สำขำวิชำเทคนิคพื้นฐำน
นายนิธินัทธ์ นาพา

สำขำวิชำกำรโรงแรม
นางสาวศิริโฉม วิชัย

สำขำวิชำสำมัญ สัมพันธ์
นายไมตรี ไชยชมภู

นางสาวณัฐฐินันท์ เก้าสกุล

สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก
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ข้อมูลบุคลำกร
ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด จำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
ข้ำรำชกำร
รวม 14 คน
(ข้ำรำชกำรครูและข้ำรำชกำรพลเรือน)
วุฒิ
ชื่อ – สกุล
ปฏิบัติหน้ำที่
กำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/
สนับสนุน/
สอนวิชำ
ตรี...)
ธุรกำรทั่วไป
รองผู้อานวยการ
1. นายนิติพงศ์
ไกรยวงศ์
ป.โท
การบริหารสถานศึกษา
รองผู้อานวยการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ ป้อมสุวรรณ
ป.โท
การบริหารสถานศึกษา
วิศวกรรมเครื่องกล
3.นายอนุสรณ์
หาญอาษา
ป.ตรี
เครื่องมือกล
หัวหน้างานพัสดุ
4.นายบุญรอบ
ทองสวัสดิ์
ป.ตรี
สมรรถนะแกนกลาง/พละศึกษา
5.นายสหรัฐ
ถูกจิตร
ป.ตรี
เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าแผนก
6.นางสาวมลิวัลย์ ไวยกรรณ์
ป.โท
สมรรถนะแกนกลาง/วิทยาศาสตร์ หัวหน้าบุคลากร
7.นายศักดิ์ชาย

ชูเรณู

ป.ตรี

ไฟฟ้ากาลัง

8.นายศักดา

ขาเขียว

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9.นางณัฏฌา

ไพสิฐเบญจพล

ป.โท

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10.นายไมตรี

ไชยชมภู

ป.ตรี

สมรรถนะแกนกลาง/ภาษาอังกฤษ

11.นายภัทรพงษ์

โลบุญ

ป.ตรี

เทคนิคยานยนต์

12.นายจักรพงค์

ถิ่นไกล

ป.โท

ก่อสร้าง/โยธา

13.นายณรงค์ชัย

กรศิริวิภา

ป.ตรี

ไฟฟ้ากาลัง

14. นายนิธินัทธ์

นาพา

ป.ตรี

เทคนิคพื้นฐาน
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หัวหน้าบุคลากร
หัวหน้ากิจกรรม
หัวหน้างานแผนฯ
หัวหน้าแผนก
หัวหน้างานทวิฯ
หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานศูนย์
ข้อมูล
หัวหน้างาน
วัดผล
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ลูกจ้ำประจำ

รวม
ชื่อ - สกุล

- คน
วุฒิกำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/ตรี...)

พนักงำนรำชกำร
ชื่อ - สกุล

รวม

15 คน
วุฒิกำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/ตรี...)
1.นายไชยยา กุลสุวรรณ
ป.ตรี
2.นายปานเทพ ขาละเอียด
ป.ตรี
3.นายจารูญ
ก้านลาใย
ป.ตรี
4.นายเมษวัฒน์ โสภารัตน์วีรกุล
ป.ตรี
5.นายนปคณ
ฉิมช้าง
ป.โท
6.นายวุฒิพงศ์ เปลือยศรี
ป.ตรี
7.นายเริงชัย
ก้านลาใย
ป.ตรี
8.นางสาวมาลี กอจันกลาง
ป.ตรี
9.นางสาวลีลาวดี พรหมบิน
ป.ตรี
10.นางสาววรางคณา พรมบรรดิษฐ์
ป.โท
11.นางสาวศิริโฉม วิชัย
ป.ตรี
12.นางสาวณัฐฐินันทร์ เก้าสกุล
ป.โท
13.นายสุนทร สีบูจันดี
ป.ตรี
14.นางศิริณภา กุลสุวรรณ
ป.ตรี
15.นายวสันต์ สมวงษ์สา
ป.ตรี

(ทำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป)
ปฏิบัติหน้ำที่
สอนวิชำ

สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป

(ทำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป)
ปฏิบัติหน้ำที่
สอนวิชำ
สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป
ยานยนต์
หัวหน้าแผนก
ยานยนต์
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
ก่อสร้างโยธา
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
ไฟฟ้ากาลัง
หัวหน้างานทะเบียน
ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์
ซ่อมบารุงเครื่องกล
บัญชี
บัญชี
บัญชี
การโรงแรม
ธุรกิจค้าปลีก/การตลาด
ซ่อมบารุงเครื่องกล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เครื่องกล

หัวหน้างานวิจัย
หัวหน้างานสือการเรียนฯ
หัวหน้าแผนก
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานการบัญชี
หัวหน้าแผนก
หัวหน้าแผนก
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานประกัน
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
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ลูกจ้ำงชั่วครำว

รวม 38 คน
วุฒิ
ชื่อ - สกุล
กำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/
ตรี...)
1.นางขวัญชนก
แสนอภัย
ป.ตรี
2.นางสาวศุภมาส
บุญศรีวงษ์
ป.ตรี
3.นางสาววรรณิภา ประสมทอง
ป.ตรี
4.นายพีรพงษ์
ศรีโมรา
ป.ตรี
5.นางสาวอุไรภรณ์ เกษรทอง
ป.ตรี
6.นางสาวจินดารัตน์ มีแสง
ป.ตรี
7.นางสาวดวงเดือน เริ่มรักรัมย์
ป.ตรี
8. นายทรงรัชฏ์
บุญประทุม
ป.ตรี
9. นายนรา
ภานุมาต
ป.ตรี
10. นายเกรียงศักดิ์ กองน้า
ป.ตรี
11. นายฤทธิชัย
อุรารื่น
ป.ตรี
12. นายไชยสิทธิ์
สุขสมพงษ์
ป.ตรี
13. เกียรติศักดิ์
รัตนภัคดี
ป.ตรี
14. นางสาวปัทมา กล้าหาญ
ป.ตรี
15.นางสาวสุชาดา ปลอดกระโทก
ป.ตรี
16.นางสาววัฒธิชา ขอพลกลาง
ป.ตรี
17.นางสาวสุนีรัตน์ จีนจะโปะ
ป.ตรี
18.นางอัมพร
ปรีสงค์
ป.ตรี
19.น.ส.ณัฐภัคพัสชม จันทาบุตรสกุล
ป.ตรี
20. นางสาวนิลรัตน์ ต๊ะโต
ป.ตรี
21. นางสาวช่อแพร เบญจมาตย์
ป.ตรี
22. นางสาวปาริชาติ แก้วพิลา
ป.ตรี
23. นางสาวกิตติกา กรรณาริก
ป.ตรี
24. นางสาวเสาวภาคย์ โพธิ์งาม
ปวส.
25. นางสาวพรพรรณ ชินวงศ์
ปวส.
26. นางสาวสุกัญญา ปั้นทิม
ปวส.

(ทำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป)
ปฏิบัติหน้ำที่
สอนวิชำ

สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป

ธุรกิจค้าปลีก
การบัญชี
เทคนิคพื้นฐาน
เทคนิคพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์
สามัญ สัมพันธ์
วิทยาศาสตร์
ไฟฟ้ากาลัง
ไฟฟ้ากาลัง
เครื่องกล
ก่อสร้าง
เครื่องมือกล
วิทยาศาสตร์
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานทะเบียน
งานครูที่ปรึกษา/ปกครอง
งานวางแผน/งานส่งเสริมฯ

งานอาชีวศึกษาฯ/ปชส.

บริหารงานทั่วไป
วิทยบริการ/งานสื่อ
งานพัสดุ
งานกิจกรรม/สวัสดิการ

งานพัฒนาหลักสูตรฯ
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ชื่อ - สกุล

27. นางสาวจตุพร มัควาล
28. นางสาวอภิชา
อินทรศร
29. นางสาวอุมาภรณ์ สุขสวัสดิ์
30. นางสาวภาวิณี ชินวงศ์
31.นายหลอด
สุริวงค์
32.นายจักรพงษ์
วิวาห์
33.นายวิเชียร
สุขศรี
34.นายอวยไชย
จันทาบุตร
35.นางสาววาสนา กระกัน
36.นางลาวัลย์
แสนอภัย
37.นางชวน
ดอกแขมกลาง
38. นายอภิเดช
นาเฟีย

วุฒิ
กำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/
ตรี...)
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
มศ.3
ปวส.
ม.3
ป.4
ปวส.
ม.6
ป.4
ม.3

ปฏิบัติหน้ำที่
สอนวิชำ

สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป
งานวิจัยนวัตกรรมฯ/
ประกันคุณภาพฯ
งานวัดผล/วิทยบริการ
งานบุคลากร
งานโครงการพิเศษ/แนะแนว

พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
นักการ-ภารโรง
นักการ-ภารโรง
นักการ-ภารโรง
นักการ-ภารโรง
นักการ-ภารโรง
นักการ-ภารโรง
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ
เป้ำหมำยจำนวนนักเรียนนักศึกษำ
หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง
นักเรีน/นักศึกษำประจำปี พ.ศ.2563
ระดับ ปวช.
ระดับปวส.
ระดับป.ตรี/ปทส.

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
- สาขาวิชา/งานยานยนต์
- สาขาวิชา/งานเครื่องมือกล
- สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากาลัง
-

สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาวิชา/งานก่อสร้าง
2.
-

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
สาขาวิชา/งานการบัญชี
สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชา/งานการโรงแรม
สาขาวิชา/งานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

3. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
- สาขาวิชา/งานเทคนิคยานยนต์
- สาขาวิชา/งานเทคนิคซ่อมตัวถัง
และสีรถยนต์
- สาขาวิชา/งานเครื่องมือกล
- สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชา/งานอิเล็กอุตสาหกรรมฯ
- สาขาวิชา/งานโยธา
4.
-

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ
สาขาวิชา/งานการบัญชี
สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชา/งานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

รวมทั้งสิ้น

ปวช. 1

ปวช. 2

ปวช. 3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี 1 ป.ตรี 2

40
40
40
40
20

59
60
71
11
21

53
30
47
10
14

-

-

-

-

152
130
158
61
55

40
40
20
20

22
30
36
7

13
39
20
5

-

-

-

-

75
109
76
32

-

-

-

20
20

13
6

-

-

33
26

-

-

-

20
20
20
20

10
25
18
8

-

-

30
45
38
28

-

-

-

20
20
20

15
33
13
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ประมำณกำรรำยรับ - รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก

1. ประมำณกำรรำยรับ

25,387,981.93 บำท
6,280,771.93 บำท

ก. เงินรำยได้ (บกศ.) ยกมำ
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

3,261,521.93 บาท
3,019,250.00 บาท

ข. เงินงบประมำณ ปี 2563 ที่คำดว่ำจะได้รับ
19,107,210
งบบุคลำกร
4,266,380 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
4,109,480 บาท
- ค่าสมทบประกันสังคม
156,900 บาท
งบดำเนินงำน
2,681,300 บาท
- ปวช.
884,500 บาท
- ปวส.(ค่า
สาธารณูปโภค)
1,786,800 บาท
- ระยะสั้น
10,000 บาท
งบลงทุน
700,000 บาท
งบเงินอุดหนุนทั่วไป
9,702,330 บาท
(โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน)
- ค่าหนังสือเรียน
1,694,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
389,620 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
785,700 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
804,650 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน
5,617,200 บาท
- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
160,000 บาท
- ทุนเฉลิมราชกุมารี
60,000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

บำท
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- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน(เครื่องมือ
ประจาตัว)
191,160 บาท
งบรำยจ่ำยอื่น
1,757,200 บาท

2. ประมำณกำรรำยจ่ำย

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าสมทบประกันสังคม
งบดำเนินงำน
ผลผลิต ปวช.
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภคขั้นต่า

25,387,981.93 บำท
4,266,380 บำท
- บาท
- บาท
4,109,480 บาท
156,900 บาท
2,681,300 บำท
884,500
100,000 บาท
60,000 บาท
724,500 บาท
บาท

ผลผลิต ปวส.
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภคขั้นต่า
- โครงการตามภาระงาน

1,786,800
412,400
37,000
239,580
800,000
297,820

งบบุคลำกร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา

ผลผลิต ระยะสั้น
- ค่าตอบแทน
- ค่าวัสดุ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,000
5,000 บาท
5,000 บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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700,000 บำท
งบลงทุน
- ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องพักโรงแรม
- ครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลแบบตั้งแท่น
งบเงินอุดหนุน
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
- ค่าใช้สอย
- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ทุนเฉลิมราชกุมารี
- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน(เครื่องมือ
ประจาตัว)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่าใช้จ่าย/อุดหนุนกิจกรรมองค์การการวิชาชีพ
- ค่าใช้จ่าย/โครงการกิจกรรม

450,000 บาท
250,000 บาท
4,600,000
906,180
160,000
60,000

9,702,330.00 บำท
บาท
บาท
บาท
บาท

191,160
1,694,000
389,620
785,700
756,200
159,470

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบรำยจ่ำยอื่น
1.โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
21,000
2.โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียน
50,000
3. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ด้านอาชีวศึกษาฯ
50,000
4. โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษฯ
48,000
5.โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาฯ(ทวิภาคี)
86,500
6. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
105,500
7.โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ (Fix it Center)
876,000
8.โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
23,000
9.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
189,600
10. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนฯ
50,000

1,757,200
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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11.โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
นานาชาติ
12. โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชฯ
13.โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้
นักเรียน

40,000 บาท
100,000 บาท
117,600 บาท

เงินบำรุงกำรศึกษำ (รำยได้สถำนศึกษำ)
ค่าใช้จ่าย

6,280,771.93
5,621,940.00

เงินสารองฉุกเฉิน/ สารองเพื่อสนับสนุนนโยบาย/สารองค่าใช้จ่าย 658,831.93
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บาท
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สรุปงบหน้ำรำยจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ.2563
วิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก
หน่วย : บำท
แผนกำรใช้จ่ำยเงินปีตำมแผนปฏิบตั ิกำร ปี 2563 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงกำร
ผลผลิต
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำยตำมงบประมำณ

ปวช.

884,500

ปวส.

1,786,800

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

ระยะสั้น

สิ่งประดิษ
ฐ์/หุ่นยนต์

อื่นๆ

อุดหนุน
โครงการจัด
การศึกษา
ตั้งแต่
ปฐมวัย-ขั้น
พื้นฐาน

10,000

160,000

4,266,380

9,542,330

17,350,010

6,280,771.93

25,387,981.93

4,266,380

4,600,000

8,709,480

971,600

9,681,080

- งบบุคลำกร
เงินเดือนข้าราชการ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบพนักงานราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
- งบดำเนินงำน

884,500

1,488,980

10,000

- ค่ำตอบแทน

100,000

412,400

5,000

เงินค่าตอบแทนเกินภาระงานสอน

100,000

-

-

รวม

บกศ.

4,600,000

4,109,480
4,600,000

971,600

4,109,480
5,571,600

156,900

906,180

2,540,380

3,502,940

6,949,500

-

450,000

512,400

1,730,540

2,692,940

450,000

400,000

800,000

1,650,000

150,000

150,000

4,109,480

-

300000

เงินค่าสอนภาคเทียบโอน

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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เงินค่าตอบแทนนอกเวลา/ธุรการ

112,400

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น
ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่ำใช้สอย

60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ
ค่าซ่อมครุภัณฑ์
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ

112,400
-

วัสดุสานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุการศึกษา

97,000

20,000

100,000

20,000

184,000

304,000

20,000
10,000
10,000

10,000
10,000
10,000

20,000
10,000
10,000
37,000

70,000
80,000
230,000
1,400

100,000
100,000
250,000
38,400

156,900

37,000
-

246,180

403,080

-

80,000

969,080

724,500

239,580

200,000

20,000

20,000

200,000

50,000

50,000

20,000

100,000

411,860

119,580

10,000

536,440

546,440

20,000

20,000

5,000

2,640

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุก่อสร้าง/อาคารสถานที่

50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

10,000

ค่าโทรศัพท์

5,000

156,900

20,000

- ค่ำสำธำรณูปโภค (ขั้นต่ำ)

40,000
1,038,580

376,180

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุหนังสือ วารสารและตารา

892,940

35,000
565,400

37,000

5,000
-

ค่าเงินสมทบประกันสังคม
- ค่ำวัสดุ

780,540

-

2,640

242,000

1,291,080
220,000

90,000

2,000

210,000

4,640

10,000

20,000

30,000

20,000

10,000

70,000

120,000

200,000

10,000

30,000

40,000

800,000

965,000

1,765,000

800,000

-

12,000

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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30,000

12,000
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ค่าไปรษณีย์
ค่าน้าประปา
ค่าไฟฟ้า
ค่าอินเทอร์เน็ต
- งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์

13,000

13,000

150,000
605,000
20,000

150,000
605,000
20,000

-

-

- ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องพักโรงแรม
- ครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลแบบตั้งแท่น
3.2 สิ่งก่อสร้าง
- งบเงินอุดหนุน

-

4.1 อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์

-

160,000

-

3,876,680

13,000
250,000
695,000
20,000

700,000

700,000
-

450,000
250,000

450,000
250,000

3,876,680

54,400

160,000

4.2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
4.3 อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนฯ
4.4 อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การฯ
- ค่าหนังสือ

- ค่าอุปกรณ์
- ค่าเครื่องแบบ
- งบรำยจ่ำยอื่น
1.โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
2.โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
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400,000
1,300,000
40,000

3,876,680

160,000
60,000
191,160
-

60,000
191,160

60,000
191,160
-

756,200

756,200

1,694,000

1,694,000

1,694,000

389,620
785,700

389,620
785,700

389,620
785,700

1,757,200

1,757,200

21,000
50,000

21,000
50,000

54,400

810,600
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3. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้าน
อาชีวศึกษาฯ
4. โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษฯ
5.โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาฯ(ทวิภาคี)
6. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
7.โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ (Fix it Center)
8.โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
9.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
10. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนฯ
11.โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
12. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
13.โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน
- โครงกำร

-

1. โครงการตามภาระสถานศึกษา
2. โครงการตามพรบ.
3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคฯ
3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ /โครงการพัฒนาวิทยาลัย/โครงการพัฒนา
แผนกวิชา
- สำรองเพื่อสนับสนุนงำนนโยบำย สอศ. กระทรวง พื้นที่

297,820

-

-

-

159,470

50,000

50,000

48,000

48,000

86,500
105,500

86,500
105,500

876,000
23,000
189,600
50,000
40,000

876,000
23,000
189,600
50,000
40,000

100,000
117,600
457,290

100,000
117,600
1,550,290

1,093,000

297,820
159,470
93,000
1,000,000
-

-

-
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มำตรฐำนสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กาหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึงประสงค์
ด้านความรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะที่พึงประสงค์
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ 12 การบริหารจัดการด้านสวัสดิการผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการ
และงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 15 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 16 ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
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กลยุทธ์และมำตรกำร ของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ด้ำน
ควำมรู้
มาตรการที่ 1 โครงการจัดทาแบบทดสอบ สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
มาตรการที่ 2 โครงการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
มาตรการที่ 3 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2562
มาตรการที่ 4 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
มาตรการที่ 5 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
ปีการศึกษา 2562
มาตรการที่ 6 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
มาตรการที่ 7 โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563
มาตรการที่ 8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนานักเรียนให้มีมารตรฐานสู่สากล
มาตรการที่ 8 โครงการโรงปูนรักชุมชน(พี่สอนน้อง)
มาตรการที่ 8 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน
มาตรการที่ 8 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพโฟล์คซองคนพันธ์อาร์
มาตรการที่ 8 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ด้ำน
ทักษะและกำรประยุกต์ใช้
มาตรการที่ 9 โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
มาตรการที่ 10 โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการ นร. นศ. ฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ
มาตรการที่ 11 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
มาตรการที่ 12 โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
มาตรการที่ 13 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
มาตรการที่ 14 โครงการอาชีวะบริการ
มาตรการที่ 15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณ
ลักษะที่พึงประสงค์
มาตรการที่ 16 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
มาตรการที่ 17 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการที่ 18 โครงการพัฒนาสถานที่สาคัญทางศาสนาเยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัดเพื่อชุมชน)
มาตรการที่ 19 โครงการสอบธรรมศึกษา
มาตรการที่ 20 โครงการครอบครัวศีล 5
มาตรการที่ 21 โครงการศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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มาตรการที่ 22 โครงการวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนจานาพรรษา
มาตรการที่ 23 โครงการรองเท้าเข้าแถว
มาตรการที่ 24 โครงการห้องเครื่องมือคุณธรรม
มาตรการที่ 25 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
มาตรการที่ 26 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการที่ 27 โครงการวันพ่อแห่งชาติ
มาตรการที่ 28 โครงการวันแม่แห่งชาติ
มาตรการที่ 29 โครการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
มาตรการที่ 30 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด วิษณุเกมส์
มาตรการที่ 31 โครงการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง-ระดับชาติ
มาตรการที่ 32 โครงการประเมินคุณลัษณะที่พึงประสงค์(โครงการส่งเสริมกิจกรรมหน้าเสาธง)
มาตรการที่ 33 โครงการพีธีไหว้ครู
มาตรการที่ 34 โครงการพิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม ประจาปีการศึกษา 2563
มาตรการที่ 35 โครงการพิธีประดับแถบ 2 สี (Day camp) ประจาปีการศึกษา 2563
มาตรการที่ 36 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจาปีการศึกษา 2562
มาตรการที่ 37 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือวิสามัญ ประจาปีการศึกษา 2562
มาตรการที่ 38 โครงการนักเรียน นักศึกษา อาสาจราจร ประจาปีการศึกษา 2563
มาตรการที่ 39 โครงการวิทยาลัยสีขาวปลอดสิ่งเสพติด
มาตรการที่ 40 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
มาตรการที่ 41 โครงการหน่วยพิทักษ์รักสะอาดลดขยะ ลดภาระวิทยาลัยเรา
มาตรการที่ 42 โครงการน้าตกสวยด้วยมือเรา
มาตรการที่ 43 โครงการหยุดดับเข็นจอด
มาตรการที่ 44 โครงการส่งเสริมการประหยัดและออมเงินด้วยการจัดทาบัญชีครัวเรือน
มาตรการที่ 45 โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง
มาตรการที่ 46 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
มาตรการที่ 47 โครงการวันปิยมหาราช
มาตรการที่ 48 โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
มาตรการที่ 49 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรการที่ 50 โครงการมารยาทไทย
มาตรการที่ 51 โครงการวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจาปีการศึกษา 2563
มาตรการที่ 52 โครงการเตรียมเครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
มาตรการที่ 53 โครงการรถคันนี้มีเจ้าของแล้ว ประจาปีการศึกษา 2563
มาตรการที่ 54 โครงการสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
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กลยุทธ์ที่ 4 สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำตำมำตรฐำนอำชีวศึกษำ
มาตรการที่ 55 โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 56 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการภายใต้การศึกษาดูงาน
สถานประกอบการในฝันสู่อาชีพที่ยั่งยืน
มาตรการที่ 57 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตสานึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ
มาตรการที่ 58 โครงการนิเทศธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาที่ประกอบธุรกิจหารายได้ระหว่างเรียน
มาตรการที่ 59 โครงการรถประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง ประจาปีงบประมาณ 2563
กลยุทธ์ที่ 5 สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำ
มาตรการที่ 60 โครงการพัฒนาบุคลากร การทาวิจัยในชั้นเรียน
มาตรการที่ 61 โครงการห้องสมุดส่งเสริมการรักการอ่าน
มาตรการที่ 62 โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วันคริตมาสและวันขึ้นปีใหม่
มาตรการที่ 63 โครงการอบรมคณิตคิดเร็ว
มาตรการที่ 64 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
มาตรการที่ 65 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
มาตรการที่ 66 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย
มาตรการที่ 67 โครงการอบรมมัคคุเทศก์
กลยุทธ์ที่ 6 กำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ
มาตรการที่ 68 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจาปีงบประมาณ 2563
มาตรการที่ 69 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจาปีงบประมาณ 2563
มาตรการที่ 56 โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่อาชีพ Open house
มาตรการที่ 70 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2563
มาตรการที่ 71 โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดการออกกลางคัน
กลยุทธ์ที่ 7 กำรผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มาตรการที่ 72 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการที่ 73 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 74 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการที่ 75 โครงการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2563
มาตรการที่ 76 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน
มาตรการที่ 77 โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 8 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ สิ่งก่อสร้ำงและคุรุภัณฑ์
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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มาตรการที่ 78 โครงการจัดทาป้ายและธงสัญลักษณ์
มาตรการที่ 79 โครงการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก)สสน
มาตรการที่ 80 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัย
มาตรการที่ 81 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
มาตรการที่ 82 โครงการกั้นห้องเพื่อการศึกษา
มาตรการที่ 83 โครงการกั้นห้องหุ่นยนต์ (อิเล็กทรอนิกส์)
มาตรการที่ 84 โครงการจัดทาห้องเก็บอุปกรณ์และพื้นที่ปฏิบัติงาน
มาตรการที่ 85 โครงการปรับปรุงห้องน้า
มาตรการที่ 86 โครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานแผนกช่างยนต์
มาตรการที่ 87 ครงการจัดซื้อพัดลมเพดาน พร้อมติดตั้ง+กระดานไวท์บอร์ด
มาตรการที่ 88 โครงการจัดซื้อวัสดุกั้นห้องสานักงานพัสดุ
มาตรการที่ 89 โครงการจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน
มาตรการที่ 90 โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับครุภัณฑ์ห้องเรียนหุ่นยนต์
มาตรการที่ 91 โครงการปรับปรุงห้องน้าอาคาคพาณิชยกรรม
มาตรการที่ 92 โครงการพัดลมระบายอากาศ (6 ตัวๆละ 4,800)
มาตรการที่ 93 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดอาคารวิทยบริการและห้องสมุด
มาตรการที่ 94 โครงการเก้าอี้นวมสาหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(30 ตัว ๆละ 1,000)
มาตรการที่ 95 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการคอมฯกับบัญชี
มาตรการที่ 96 โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้เรียน
มาตรการที่ 97 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+เครื่องสารองไฟฟ้า
มาตรการที่ 98 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้อง อวท.
มาตรการที่ 99 โครงการจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 2 ประตู
มาตรการที่ 100 โครงการจัดซื้อเลนท์กล้อง wide และแบตเตอร์รี่
มาตรการที่ 101 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกาสีขาว
กลยุทธ์ที่ 9 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มาตรการที่ 102 โครงการจัดซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์
มาตรการที่ 103 โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสืบค้นข้อมูล
มาตรการที่ 104 โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
มาตรการที่ 105 เครื่องพันขดลวด แบบมือหมุน(20 เครื่องๆละ 2,500)
มาตรการที่ 106 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
มาตรการที่ 107 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มาตรการที่ 107 โครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนโปรเจ็คเตอร์และไมโคโฟนช่วยสอนสาขาวิชาธุรกิจฯ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

23

มาตรการที่ 108 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์
มาตรการที่ 109 โครงการซื้อครุภัณฑ์ครื่องคอมพิวเตอร์
มาตรการที่ 110 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ A3
มาตรการที่ 111 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ A4
มาตรการที่ 112 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์
มาตรการที่ 113 โครงการจัดซื้อเครื่องเย็บเล่มเอกสาร (แม็กใหญ่)
มาตรการที่ 114 โครงการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
มาตรการที่ 115 โครงการห้องเรียนเฉพาะทาง
มาตรการที่ 116 โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้เรียน
มาตรการที่ 117 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์
กลยุทธ์ที่ 10 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณสถำนศึกษำ
มาตรการที่ 118 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา
มาตรการที่ 119 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยยึดหลักธรรมภิบาล
มาตรการที่ 120 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารงานทั่วไป
มาตรการที่ 121 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกประจาปีการศึกษาที่ 2/2562
มาตรการที่ 122 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกประจาปีการศึกษาที่ 1/2563
มาตรการที่ 123 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางการบัญชี
มาตรการที่ 124 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานประจาปีการงบประมาณ พ.ศ.2563
กลยุทธ์ที่ 11 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยงบหน่วยงำนต้นสังกัด
มาตรการที่ 125 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
มาตรการที่ 126 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
มาตรการที่ 127 โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบก
มาตรการที่ 128 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน/โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
กลยุทธ์ที่ 12 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสวัสดิผู้เรียน
มาตรการที่ 129 โครงการจัดหาหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจาปีการศึกษาที่
2/2562และ1/2563 (งบ สอศ.)
มาตรการที่ 130 โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจาปีการศึกษาที่
2/2562และ1/2563 (งบ สอศ.)
มาตรการที่ 131 โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจาปีการศึกษาที่
2/2562และ1/2563 (งบ สอศ.)
มาตรการที่ 132 โครงการจัดหาเครื่องมือประจาตัวผู้เรียน ระดับปวช.1
มาตรการที่ 133 โครงการเวชภัณฑ์สามัญประจาบ้าน
มาตรการที่ 134 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี 2563
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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มาตรการที่ 135 โครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน นักศึกษา
มาตรการที่ 136 โครงการจัดทาบัตรนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563
มาตรการที่ 137 โครงการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563
มาตรการที่ 138 โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
มาตรการที่ 139 โครงการสนันสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรการที่ 140 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษาที่ 1/2563
มาตรการที่ 141 โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ
มาตรการที่ 142 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
กลยุทธ์ที่ 13 กำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุก
ภำคส่วน
มาตรการที่ 143 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2563
มาตรการที่ 144 โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง)
มาตรการที่ 145 โครงการจัดนิเทศกาลงานโคนมแห่งชาติ ประจาปี 2563
มาตรการที่ 146 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (อินโดนีซีย)
มาตรการที่ 147 โครงการศึกษาไร้พรมแดน (มอบรถเข็ญคนพิการ)
มาตรการที่ 148 โครงการขยายโอกาสการศึกษา (Fix It Center)
มาตรการที่ 149 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการและ
ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประจาปีงบประมาณ 2563
มาตรการที่ 150 โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง)
มาตรการที่ 151 โครงการห้องสมุดนาความรู้สู่ชุมชน
มาตรการที่ 152 โครงการบัญชีสัญจร
มาตรการที่ 153 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกฏิบัติ
งานต่างประเทศและอื่นๆ
มาตรการที่ 154 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคฯ
มาตรการที่ 155 โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะสั้น
มาตรการที่ 156 โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติกิจกรรมฯ (โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน
ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย)
กลยุทธ์ที่ 14 กำรส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงำนวิทยำศำสตร์ งำนนิทรรศกำร
และงำนวิจัย
มาตรการที่ 157 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
มาตรการที่ 158 โครงการการผลิตหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
มาตรการที่ 159 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้
มาตรการที่ 160 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา-ระดับชาติ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
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มาตรการที่ 161 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศสาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
มาตรการที่ 162 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษา-ระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 15 ควำมโดดเด่นในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
มาตรการที่ 163 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
มาตรการที่ 164 โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
มาตรการที่ 165 โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา ประจาวัน (กิจกรรม Home Room)
มาตรการที่ 166 โครงการศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา
มาตรการที่ 167 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
มาตรการที่ 168 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 16 ควำมโดดเด่นในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
มาตรการที่ 169 โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพ
มาตรการที่ 170 โครงการประกวดและแสดงวงดนตรีโฟร์คซอง
มาตรการที่ 171 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย RSC
มาตรการที่ 172 โครงการตะกร้อลีกต้านภัยยาเสพติด
มาตรการที่ 173 โครงการ พี่น้องร้องเพลง เพื่อห่างไกลยาเสพติด
มาตรการที่ 174 โครงการประกวดลอยกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ 175 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (ประกวดเรียงความวันพ่อ)
มาตรการที่ 176 โครงการปฐมนิเทศ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
มาตรการที่ 177 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ
มาตรการที่ 178 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
มาตรการที่ 179 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ
มาตรการที่ 180 โครงการอบรมทางวิชาการ
มาตรการที่ 181 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
มาตรการที่ 182 โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอน
มาตรการที่ 183 โครงการทดสอบมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์
มาตรการที่ 184 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ทางการบัญชีภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนและผู้สอน
มาตรการที่ 185โครงการคณิตคิดเร็ว
มาตรการที่ 186 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย
มาตรการที่ 187 โครงการชมรมวิชาชีพก่อสร้างบริการ
มาตรการที่ 188 โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา
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มาตรการที่ 189 โครงการอื่นๆ 5ส
มาตรการที่ 190 โครงการแข่งขันกีฬา (โครงการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด)
มาตรการที่ 191 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการที่ 191 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับสถานศึกษา
มาตรการที่ 192 โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
มาตรการที่ 193 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
มาตรการที่ 194 โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาฯ
มาตรการที่ 195 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
มาตรการที่ 196 โครงการความรู้รอบต้นไม้
มาตรการที่ 197 โครงการโครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการจัดจาหน่าย
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รายละเอียดวิธีการเขียนโครงการ
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โครงกำรที่เสนอเข้ำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2563
ลำดับ
งำน/โครงกำร/กิจกรร/งบรำยจ่ำย/รำยกำร
งำน/สำขำงำน
ที่
1 งบดำเนินงำน ผลผลิต ปวส.(ผลผลิต ปวส.)
1.1 โครงการจัดทาป้ายและธงสัญลักษณ์
อาคารสถานที่
1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัย
อาคารสถานที่
งบประมำณค่ำใช้จ่ำยประจำ
1.3 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
อาคารสถานที่
1.4 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
บริหารงานทั่วไป
1.5 โครงการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์
พัสดุ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก)
1.6 โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสืบค้นข้อมูล
วิทยบริการ
1.7 โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(งบประมำณที่
มี)
10,000
287,820
40,000
40,000
100,000
10,000
20,000
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โครงกำรที่เสนอเข้ำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2563
ลำดับ
ที่
2
2.1

งำน/โครงกำร/กิจกรร/งบรำยจ่ำย/รำยกำร

งำน/สำขำ (งบประมำณ
งำน
ที่มี)

งบอุดหนุน(โครงกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ปฐมวัย-ขั้นพื้นฐำน)
โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการ
บริหารงาน
บริหารสถานศึกษา
ทัว่ ไป
2.2 โครงการประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ประจาปี
วิจยั ฯ
การศึกษา 2562(ไม่ใช้งบประมาณ)
2.3 โครการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร การทาวิจัยในชั้นเรียน
วิจยั ฯ
2.4 โครงการจัดนิทรรศการงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจาปี
แนะแนว
2563
2.5 โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่
พัฒนา
2/2562
หลักสูตร
2.6 โครงการนิเทศการสอน
พัฒนา
หลักสูตร
2.7 โครงการจัดทาแบบทดสอบ สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
วัดผล
ประเมินผล
2.8 โครงการคลังเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ
วัดผล
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประเมินผล
2.9 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา
วัดผล
2562
ประเมินผล
2.10 โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
วัดผล
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562
ประเมินผล
2.11 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ปีการศึกษา 2562 (ใช้งบ ทศท. 25,000)

2.12 โครงการห้องสมุดส่งเสริมการรักการอ่าน
2.13 โครงการประชุมร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิค
มวกเหล็กกับสถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2562
2.14 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2563
2.15 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์สามัญประจาบ้าน
2.16 โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง)

6,000

5,000
8,000
10,000
20,000
15,000
10,000

วัดผล
ประเมินผล
วิทยบริการ
ความ
ร่วมมือ

5,000
20,000

แนะแนว
สวัสดิการ

26,000
15,000
9,000

หลักสูตรฯ
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ลำดับ
ที่
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

3.11
3.12
3.13
3.14

โครงกำรที่เสนอเข้ำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2563
งำน/สำขำ
งบอุดหนุน
งำน/โครงกำร/กิจกรร/งบรำยจ่ำย/รำยกำร
งำน
กิจกรรม
(งบประมำณ
พัฒนำ
ที่มี)
ผู้เรียน
งบอุดหนุน(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)
โครงกำรชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตย์
42,000.00
โครงการวันปิยมหาราช
กิจกรรมฯ
1,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมฯ
1,000
โครการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
กิจกรรมฯ
10,000
ราชินี
โครการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมฯ
10,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมฯ
20,000
โครงกำรลูกเสือ
104,000
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินลูกเสือวิสามัญ
กิจกรรม
30,000
ประจาปีการศึกษา 2563
ลูกเสือ
โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
กิจกรรม
60,000
ประจาปีการศึกษา 2562
ลูกเสือ
โครงการพิธีประดับแถบสองสี Day Camp ประจาปี
กิจกรรม
9,000
การศึกษา 2563
ลูกเสือ
โครงการทบทวนคาปฏิญาณและเดินสวนสนาม ประจาปี
กิจกรรม
การศึกษา 2563
ลูกเสือ
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน เพื่อใช้เป็นสื่อการ
กิจกรรม
5,000
สอน ประจาปีการศึกษา 2563
ลูกเสือ
โครงกำรพัฒนำกิจกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
62,000
ประเทศไทยฯ
โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ครูที่ปรึกษา อวท.
1,000
ประเทศไทย
ครูที่ปรึกษา อวท.
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน อวท.
1,000
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ครูที่ปรึกษา อวท. 10,000
ประเทศไทย
ครูที่ปรึกษา อวท.
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน อวท.
50,000
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3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22

โครงกำรตำมภำระงำน
โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยอาเสพติดวิษณุเกมส์
โครงการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง
โครงการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาระดับชาติ
โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศ
นักเรียนนักศึกษาใหม่
โครงการพิธีไหว้ครู
โครงการวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนจานาพรรษา
(10000)จากเทศบาล
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักศึกษาใหม่
โครงการนักเรียนนักศึกษาอาสาจราจร ประจาปี
งบประมาณ 2563

3.23 โครงการวิทยาลัยสีขาวปลอดสิ่งเสพติด ประจาปีการศึกษา 2563
3.24 โครงการวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจาปีการศึกษา
2563
3.25 โครงการวันรณรงค์วันต้านยาเสพติด ประจาปีการศึกษา 2563

3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33

โครงการเตรียมเครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา
โครงการรถคันนี้มีเจ้าของแล้ว ประจาปีการศึกษา 2563
โครงการหยุด ดับ เข็น จอด ประจาปีการศึกษา 2563
โครงการปัจฉิมนิเทศผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563

โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
ในระดับสถานศึกษา
โครงการครูที่ปรึกษาพบนักเรียนนักศึกษาประจาวัน
กิจกรรม homeroom
โครงการศึกษาสภาพปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมี
ปัญหา ประจาปีการศึกษา 2563
โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วันคริตมาสและ
วันขึ้นปีใหม่
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

3.34
3.35 โครงการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
3.36 โครงการสอบธรรมศึกษา(งบจากวัด)
3.37 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
3.38 โครงการคณิตคิดเร็ว

กิจกรรมฯ
กิจกรรมฯ
กิจกรรมฯ
กิจกรรมฯ

371,400
70,000
35,000
35,000
20,000

กิจกรรมฯ
กิจกรรมฯ

30,000

ทุกสาขาวิชา
ปกครอง

79,600
2,000

ปกครอง
ปกครอง

5,000
1,000

ปกครอง
ปกครอง
ปกครอง
ปกครอง
แนะแนว
วิจัยฯ

1,000
1,000
3,000
5,000
4,800
2,000

ครูที่ปรึกษา

3,000

ครูที่ปรึกษา

2,000

สมรรถนะฯ

20,000

สมรรถนะฯ
สมรรถนะฯ

12,000
20,000

ค้าปลีก
สมรรถนะฯ
สมรรถนะฯ

10,000
5,000
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3.39 โครงการครอบครัวศีล 5
3.40 โครงการสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
โครงกำร เก่งดีมีควำมสุข
3.41 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน
3.42 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพโฟล์คซองคนพันธ์อาร์
3.43 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพวงดนตรี
3.44 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.45 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.46 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.47 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.48 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.49 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.50 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.51 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.52 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.53 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.54 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.55 โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา
3.56 โครงการอาชีวบริการ
3.57 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
3.58 โครงการอื่นๆ 5ส
3.59 โครงการแข่งขันกีฬา (โครงการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด)
3.60 โครงการประกวดร้องเพลง
3.61 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
3.62 โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์(โครงการส่งเสริม
กิจกรรมหน้าเสาธง)
3.63 โครงการพัฒนาสถานที่สาคัญทางศาสนาฯ (เยาวชนจิต
อาสาพัฒนาวัดเพื่อชุมชน)
3.64 โครงการมารยาทไทย
3.65 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
3.66 โครงการเขียนคาขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา

สมรรถนะฯ
ศูนย์คุณธรรม
จัดสรรให้ชมรม

กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
ซ่อมบารุง
เทคนิคพื้นฐาน
ก่อสร้าง
คอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์
ไฟฟ้า
สมรรถนะฯ
บัญชี
โรงแรม
ค้าปลีก
ไฟฟ้า
ช่างยนต์
ค้าปลีก
ช่างยนต์
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
โรงแรม

5,000
20,000
176,800
10,000

5,000
30,000
20,000
5,000
5,000
20,000
20,000
3,000
2,000
4,000
3,000
2,000
1,500
2,000
1,000
1,000
1,000
500
500

คอมพิวเตอร์

1,500

ก่อสร้าง
อ.ดวงเดือน
ซ่อมบารุง

1,000
500
1,500
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3.67
3.68
3.69
3.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.80
3.81
3.82
3.83
3.84

โครงการศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางการบัญชี
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาฯ
โครงการโครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการจัดจาหน่าย
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศฯ
โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติกิจกรรมฯ (โครงการ
แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย)
โครงการอบรมมัคคุเทศก์
โครงการชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้างบริการ
โครงการโรงปูนรักชุมชน (พี่สอนน้อง)
โครงการห้องเครื่องมือคุณธรรม
โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ผู้เรียน

ค้าปลีก
คอมพิวเตอร์
การบัญชี
ช่างยนต์
อิเล็กทรอนิกส์
การโรงแรม
ก่อสร้าง
การบัญชี
ซ่อมบารุง
ซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์
ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์

1,500
1,000
3,000
1,500
1,500
1,000
1,000
3,000
500
500
1,000
1,000
3,000

การโรงแรม
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูล

2,600

1,000
12700
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โครงกำรที่เสนอเข้ำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2563
ลำดั
บ
ที่
4

งำน/โครงกำร/กิจกรร/งบรำยจ่ำย/
รำยกำร

งำน/สำขำงำน
(งบประมำณที่
มี)

เงินสำรองฉุกเฉิน/ สำรอง
เพื่อสนับสนุนนโยบำย/สำรอง
ค่ำใช้จ่ำย

งบเงินเงินรำยได้สถำนศึกษำ

436,170.0

ครุภัณฑ์แผนก
อิเล็กทรอนิกส์

30,000

โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เพื่อเตรียมความ

ไฟฟ้า

45,000

เครื่องพันขดลวด แบบมือหมุน(20

ไฟฟ้า

50,000

โครงการพัดลมระบายอากาศ (6 ตัวๆละ

ซ่อมบารุง

28,800

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อม
อินเวอร์เตอร์
โครงการเก้าอี้นวมสาหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์(30 ตัว ๆละ 1,000)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
ห้องปฏิบัติการคอมฯกับบัญชี

เทคนิคพื้นฐาน

32,370

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

30,000

บัญชี

90,000

โครงการจัดซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์

บัญชี

20,000

โครงการจัดซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์

ช่างยนต์

20,000

โครงการจัดซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์

การโรงแรม

20,000

โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้เรียน

ธุรกิจค้าปลีก

40,000

20 ตัว

ก่อสร้าง

27,000
3,000
222,660
6,500
5,000
3,360
30,000

2 เครื่อง

4.1 ตู้กระจกบานเลื่อน
4.2 พร้อมรับครุภัณฑ์ห้องเรียนหุ่นยนต์
4.3 เครื่องๆละ 2,500)
4.4 4,800)
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

งบประมำณที่ขอใช้

หมำย
เหตุ

โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ A3
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ A4
ครุภัณฑ์งำน/ฝ่ำย

ก่อสร้าง

บริหารงานทั่วไป
ประกันคุณภาพ
วิจัยฯ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+ งานวางแผนฯ
เครื่องสารองไฟฟ้า
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Epson
โครงการจัดซื้อเครื่องเย็บเล่มเอกสาร
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4.18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+
หลักสูตร
เครื่องสารองไฟฟ้า
4.19 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Epson
วัดผล
4.20 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง
สื่อการเรียนการ
ห้อง อวท.
สอน
4.21 โครงการจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 2
ทวิ/ร่วมมือ
ประตู
4.22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้น
พัสดุ
เตอร์เลเซอร์
4.23 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ โครงการพิเศษ/

30,000

4.24 โครงการจัดซื้อเลนท์กล้อง wide และ
แบตเตอร์รี่
4.25 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์
แบบหน้าโฟมเมกาสีขาว

ประชาสัมพันธ์

35,000

อาคารสถานที่

50,000

แนะแนว

5,000
30,000
4,800
18,000
5,000
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โครงกำรที่เสนอเข้ำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2563
งำน/สำขำ
ลำดับ
งำน
งำน/โครงกำร/กิจกรร/งบรำยจ่ำย/รำยกำร
บกศ.
(งบประมำ
ที่
ณที่มี)
5 งบเงินรำยได้สถำนศึกษำ
โครงกำรตำมภำระงำน/ตำมนโยบำย
251,200
ทุกสาขาวิชา
27,200
5.1 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนักศึกษาใหม่ ปวส.
5.2 โครงพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจาปีการศึกษา 2562 ทะเบียน 40,000
5.3 โครงการจัดทาบัตรนักเรียนนักศึกษาประจาปี
ทะเบียน 56,000
การศึกษา 2563
หลักสูตร 28,000
5.4 โครงการอบรมเทียบโอน
วางแผนฯ 100,000
5.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

หมำยเหตุ

จำกกำร
ลงทะเบียน
จำกกำร
ลงทะเบียน
จำกกำร
ลงทะเบียน
จำกกำร
ลงทะเบียน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงกำรพัฒนำแผนก/งำน
5.6

โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

5.7

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
โครงการกั้นห้องเพื่อการศึกษา

5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

โครงการกั้นห้องหุ่นยนต์ (อิเล็กทรอนิกส์)

572,400
คอมพิวเตอร์ 30,000
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
การโรงแรม
อิเล็ก

โครงการจัดทาห้องเก็บอุปกรณ์และพื้นที่ปฏิบัติงาน

ซ่อมบารุง

โครงการปรับปรุงห้องน้า

ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานแผนกช่างยนต์

ยานยนต์

โครงการกั้นห้องเพื่อการศึกษา

ค้าปลีก

โครงการจัดซื้อพัดลมเพดาน พร้อมติดตั้ง+กระดานไวท์
บอร์ด

5.15 โครงการจัดซื้อวัสดุกั้นห้องสานักงานพัสดุ
5.16 โครงการระบบ RMS
5.17 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคฯ

สมรรถนะ
แกนกลาง

พัสดุ
ศูนย์ข้อมูล
ความ
ร่วมมือ

5,000
50,000
100,000
100,000
84,600
70,000
50,000
58,800
59,000
60,000
93,000
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โครงกำรพิเศษ
5.18 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
5.19 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายนอก (รอบ4)
5.20 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน
5.21 โครงการห้องเรียนเฉพาะทาง

งำน/สำขำ
งำน

บุคลากร
ประกัน
คุณภาพ
ประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร

450,000

300,000
100,000
50,000
200,000

โครงกำรที่เสนอเข้ำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งำน/สำขำ
ลำดับ
งบอื่นๆ
งำน
งำน/โครงกำร/กิจกรร/งบรำยจ่ำย/รำยกำร
โครงกำร
(งบประมำ
ที่
ตำมนโยบำย
ณที่มี)
1,757,200
6 งบอื่นๆ
1,757,200
โครงกำรตำมนโยบำย สอศ.
โครงกำรตำมนโยบำย สอศ.
ปกครอง
6.1 1.โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
21,000
6.2 2.โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระใน ส่งเสริมผลิตผลฯ 50,000
กลุ่มผู้เรียน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตสานึกในการเป็น ส่งเสริมผลิตผลฯ
ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
ส่งเสริมผลิตผลฯ
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
โครงการศึกษาดูงานแผนธุรกิจนักเรียนนักศึกษา
6.3
6.4
6.5

3. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ด้านอาชีวศึกษาฯ
4. โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษฯ
5.โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาฯ(ทวิภาคี)
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ส่งเสริมผลิตผลฯ

ทวิภาคี

50,000

แนะแนว

48,000

ทวิภาคี
ทวิภาคีฯ

86,500
ใส่เงินทวิ

ทวิภาคีฯ
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6.6

6.7

โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาค
ทวิภาคีฯ
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาค
ทวิภาคีฯ
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (การ
ทวิภาคีฯ
เขียนแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ) ประจาปี
การศึกษา 2562
โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ
ทวิภาคีฯ
จากสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
6. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์
ทวิภาคี
และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการส่งครูเข้าพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ทวิภาคี
ประกอบการ ประจาปีงบประมาณ 2563
โครงการพิเศษ
7.โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ (Fix it
Center)
โครงการพิเศษ
โครการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
โครงการพิเศษ
โครการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมขนส่งทางบก

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน Fix it center
โครงการสอนและฝึกอาชีพระยะสั้น 180 อาชีพ
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
6.8 8.โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาการออก
กลางคัน ประจาปีการศึกษา 2563
โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา เพื่อลดปัญหาการ
ออกกลางคัน ประจาปีการศึกษา 2563
6.9 9.โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
6.10 10. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนฯ
6.11 11.โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
นานาชาติ
6.12 12. โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชฯ
6.13 13.โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรเพื่อคืนครูให้นักเรียน

105,500

876,000
งบประมาณ สอศ.
งบประมาณ สอศ.

โครงการพิเศษ

งบประมาณ สอศ.

โครงการพิเศษ

งบประมาณ สอศ.

โครงการพิเศษ

งบประมาณ สอศ.

โครงการพิเศษ

งบประมาณ สอศ.

ปกครอง

23,000

ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
บุคลากร
หลักสูตร
ความร่วมมือ
(สมรรถนะ)

บุคลากร

189,600
50,000
40,000
100,000
117,600
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