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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยบริกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนำกำลังคนอย่ำงมีคุณภำพเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรกำลังคนของประเทศและเอกชน
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำลังคนสำยอำชีพเข้ำสู่สำกล
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม
เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือเทคนิคและเทคโนโลยีของ

ประเทศ
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและ
กำรฝึกอบรมวิชำชีพ
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน
7. ส่งเสริม/พัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ มั่นคงและก้ำวหน้ำในวิชำชีพ

1.2 ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และโครงกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
1.2.1 ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ นโยบำยยุทธศำสตร์กำร ผลิต
และพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำ ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569)
กำรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำย เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึ กษำของ
คณะอนุ ก รรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำด้ ำนกำรก ำหนดนโยบำย เป้ ำ หมำยกำรผลิ ต และแผนพั ฒ นำก ำลั งคน
อำชีว ศึกษำให้ ควำมส ำคัญ กับ คุณ ภำพผู้ ส ำเร็จอำชีว ศึกษำเป็ นส ำคัญ โดยมุ่ งปรับ ปรุงปัจจัยสนับ สนุ นและ
กระบวนกำรจัดอำชีวศึกษำให้เกิดคุณภำพ ทั้งในด้ำน
1) สำรสนเทศสำคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทำงกำรพัฒนำกำลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภำค
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด
2) ให้ ควำมสำคัญ กับ ครู และผู้ บ ริห ำรสถำนศึกษำซึ่ งเป็ น ปั จ จัย แห่ งควำมส ำเร็จโดยมุ่ งเพิ่ มพู น ขีด
ควำมสำมำรถของครูในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) ยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนที่ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ สถำนประกอบกำร
โดยเน้นควำมร่วมมือในกำรจัดอำชีวศึกษำ ระบบทวิภำคีและกำรฝึกงำน
4) เตรียมควำมพร้อมกำลังคนรองรับกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในส่วนของกำรตั้งรับ และ
เชิงรุก ได้แก่ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงภำษำ และสมรรถนะกำลังคนอำชีวศึกษำให้มีมำตรฐำนใน ระบบ
สำกล

2
นโยบำยที่ 1 : มุ่งสร้ำง/ผลิตกำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
เป้ำหมำย : ผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำภำยใต้บริบทควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร ให้
ได้ตำมเป้ำหมำยของกำรปฏิ รูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง และฝึก อบรมวิชำชีพกำลังอำชีวศึกษำที่อยู่นอก
ระบบให้เพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ประเทศ
และระดับสำกล
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีสมรรถนะได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับตลำดแรงงำนและ
สังคมทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกล
โครงกำรสำคัญ
1. โครงกำรศึกษำควำมต้องกำรกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนทั้งปริมำณและคุณภำพ
ภำยในประเทศ
2. โครงกำรศึกษำควำมต้องกำรกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน ทั้งด้ำนปริมำณ คุณภำพ
ตำมกรอบควำมร่วมมือกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและสำกล
3. โครงกำรศึกษำเป้ำหมำยกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนระดับกลำงของประเทศไทย ระยะ
15 ปี (ปีกำรศึกษำ 2555-2569)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำ และกำรฝึกกอบรมวิชำชีพด้วยรูปแบบที่
หลำกหลำยทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำระบบทวิภำคี
โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรแลกเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร
ในกลุ่มจังหวัด
2. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและ
ระดับสำกล
3. โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำอำชีวศึกษำระหว่ำงประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดกำรจัดอำชีวศึกษำด้ ำนควำมร่วมมือ ผลิตและพัฒนำ
กำลังคนร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร โดยเฉพำะกำรศึกษำระบบทวิภำคี และกำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพตำมสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรทวิภำคีให้สอดคล้องกับขนำดและควำมสำมำรถของสถำน
ประกอบกำรโดยเฉพำะ SME ภำยใต้ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร
2. โครงกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือในกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน
อำชีวศึกษำระดับจังหวัด
3. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจัดกำรฝึกงำนและ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
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กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภำพลักษณ์ ทัศนคติและสร้ำงกำรยอมรับของสังคมที่มีต่อกำรเรียนสำยอำชีพ ด้วย
กระบวนกำรเชิงคุณภำพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียนเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ของผู้เรียน และ
ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง
2. โครงกำรพัฒนำระบบกำรแนะแนวอำชีพเชิงรุกเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. โครงกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ภำพลักษณ์เชิงคุณภำพไปยังกลุ่มเป้ำหมำยให้เห็น
ควำมสำคัญของกำรเรียนอำชีวศึกษำที่จะสร้ำงให้เกิด “กำรศึกษำเพื่ออำชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต ช่วย
เสริมสร้ำงเศรษฐกิจเพื่อชีวิตที่มั่นคง”
4. โครงกำรสร้ำงภำพยนตร์ เพื่อประซำสัมพันธ์และปรับภำพลักษณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิต ชำว
อำชีวศึกษำเชิงสร้ำงสรรค์
5. โครงกำรส่งเสริมคนดีศรีอำชีวะ
6. โครงกำรเยำวชนอำชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้ำงสรรค์สังคม
7. โครงกำรอำชีวะอำสำ เพื่อพัฒนำสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพิ่มโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้ผู้อยู่นอกระบบกำรศึกษำ ให้สำมำรถสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้
โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และยกระดับรำยได้ของชุมชน
2. โครงกำรฝึกอำชีพระยะสั้นตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ ตลอด
ชีวิตให้แก่ผู้ปฏิบัตงิ ำนในสถำนประกอบกำรและผู้อยู่นอกระบบ
โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ในกำรทำงำนเพื่อให้คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
2. โครงกำรอบรมฝึกอำชีพร่วมกับหน่วยงำนตำมโครงกำรพระรำชดำริ
3. โครงกำรฝึกอำชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมนโยบำยยุทธศำสตร์
4. โครงกำรฝึกอำชีพให้กับผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชำชีพเพื่อกำรพัฒนำต่อยอดอำชีพเดิมหรือสร้ำงอำชีพใหม่
สำหรับผู้ประกอบอำชีพอิสระ
โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำนเพื่อสร้ำงหรือเปลี่ยนอำชีพที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
2. โครงกำรอบรมยกระดับฝีมือแรงงำนหลังเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตรให้มีผลลัพธ์กำรเรียนรู้เป็นไปตำมสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ
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โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรเป็นไปตำมกรอบคุณวุฒิวิชำชีพโดยควำม
ร่วมมือกับสถำนประกอบกำร
2. โครงกำรพัฒนำคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีผลลัพธ์กำรเรียนรู้ให้ตรงกัน สมรรถนะ
ตำมกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตรงตำมคุณวุฒิวิชำชีพ
โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรพัฒนำระบบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพโดยควำมร่วมมือของสถำน
ประกอบกำร
2. โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำคณะกรรมกำรผู้ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำต่ออำชีวศึกษำ
โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรพัฒนำหลักเกณฑ์ เพื่อให้กองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำจัดสรรเงินกู้ยืมให้แก่ ผู้เรียน
อำชีวศึกษำ 100 % ในสำขำวิชำชีพที่ขำดแคลน
2. โครงกำรสนับสนุนด้ำนทุนกำรศึกษำและสิ่งอำนวยควำมสะดวก เช่น ที่พักและแหล่ง
รองรับงำน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหำแหล่งเงินสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้ผู้ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษำในระดับ ปวช.
ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัตกิ ำร
โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรจัดหำแหล่งเงินทุนกำรศึกษำจำกภำยนอกสถำนศึกษำ
2. โครงกำรจัดหำแหล่งเงินทุนกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
3. โครงกำรสนับสนุนเครื่องมือประจำตัวพื้นฐำนตำมวิชำชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อกำรประกอบอำชีพอิสระหลังจบกำรศึกษำสร้ำงควำม มั่นคงใน
ชีวิต
โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรแนะแนวเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำเพื่อกำรประกอบอำชีพ (Career Path)
2. โครงกำรกองทุนตั้งตัวอำชีวศึกษำ
3. โครงกำรเถ้ำแก่น้อย
กลยุทธ์ที่ 4 มำตรกำรทำงด้ำนภำษีอำกรเพื่อกำรจูงใจให้สถำนประกอบกำรให้ควำมร่วมมือ ในกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ
โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรศึกษำกำรสร้ำงแรงจูงใจ ทำงด้ำนมำตรกำรภำษีอำกรให้แก่ภำคเอกซน/
สถำนประกอบกำรในกำรร่วมจัดกำรอำชีวศึกษำ
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นโยบำยที่ 2 : พัฒนำปริมำณและคุณภำพครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ
เป้ำหมำย : 1) มีปริมำณครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ พอเพียง
ต่อกำรจัดกำรศึกษำระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือ สำยปฏิบัติกำรและกำร
ฝึกอบรมวิชำชีพ
2) พัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำให้มี
คุณภำพและได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงเสริมปริมำณครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1 กำรสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำจำกภำครัฐ
โครงกำรสำคัญ
1. โครงกำรขออัตรำกำลังข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรให้พอเพียง
2. โครงกำรขอรับงบประมำณค่ำจ้ำงชั่วครำวครูและเจ้ำหน้ำที่
3. โครงกำรคุรุทำยำทครูวิชำชีพ (ขอทุนกำรศึกษำและอัตรำบรรจุแต่งตั้งครูวิชำชีพ
พันธุ์ใหม่ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับ ปวช., ปวส., และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัตกิ ำร)
กลยุทธ์ที่ 2 กำรสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำจำกภำคเอกชนและชุมชน
โครงกำรสำคัญ
1. โครงกำรเชิญครูเกษียณอำยุรำชกำรเป็นครูพิเศษ อำจำรย์พิเศษ
2. โครงกำรสร้ำงระบบเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญจำกสถำนประกอบกำรเป็นครูพิเศษ อำจำรย์
พิเศษ
3. โครงกำรครูพิเศษจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์ชำวบ้ำนและผู้เชี่ยวชำญในท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพื่อคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรศึกษำต่อ กำรฝึกกอบรมและกำรปฏิบัติงำน
โครงกำรสำคัญ
1. โครงกำรรัฐจัดทุนกำรศึกษำต่อปริญญำโทและปริญญำเอกทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศในสำขำวิชำที่เปิดสอนระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร
2. โครงกำรรัฐจัดทุนกำรฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศใน สำขำวิชำ
ที่เปิดสอนระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร
3. โครงกำรกำหนดมำตรกำรให้ครูวิชำชีพได้มีกำรพัฒนำสมรรถนะและประสบกำรณ์ ด้ำน
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
4. โครงกำรกำหนดมำตรกำรให้มีกำรนำผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ในกำรพิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ค่ำตอบแทน กำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ
5. โครงกำรจัดตั้งหน่วยศึกษำนิเทศกให้สถำบันกำรอำชีวศึกษำ
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โครงกำรสำคัญ
1. โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรอำชีวศึกษำ
2. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
3. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของศึกษำนิเทศก์ในกำรนิเทศ
5. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ
6. โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ
7. โครงกำรพัฒนำครูในกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอน
8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
9. โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดทำตำรำ เอกสำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือกับภำครัฐ
โครงกำรสำคัญ
1. โครงกำรปรับบทบำทหน้ำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำให้รับผิดชอบ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำทั้งของรัฐและของเอกชน
2. โครงกำรร่วมกับคุรุสภำกำหนดมำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนอำชีวศึกษำเน้นกำร
เฉพำะ (กำหนดมำตรฐำนในกำรขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูวิชำชีพใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ด้ำนอำชีวศึกษำ)
3. โครงกำรร่วมกันสำนักงำน ก.ค.ศ. กำหนดมำตรฐำนตำแหน่งมำตรฐำนวิทยฐำนะ สำหรับ
ครูวิชำชีพ ผู้บริหำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำและศึกษำนิเทศก์ด้ำนอำชีวศึกษำเน้นกำรเฉพำะ
4. โครงกำรร่วมกับสำนักงำน ก.ค.ศ.และกระทรวงกำรคลังกำหนดมำตรฐำนชั่วโมงกำร
สอนขั้นต่ำและขั้นสูงของครูในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำทั้งครูวิชำสำมัญและครูวิชำชีพ
5. โครงกำรร่วมกับสำนักงำน ก.ค.ศ. ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในกำรบรรจุ
แต่งตั้ง ผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ด้ำนวิชำชีพเป็นครูวิชำชีพและคณำจำรย์ โดยกำหนด
อัตรำเงินเดือน ค่ำตอบแทนตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและชุมชน
โครงกำรสำคัญ
1. โครงกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ
2. โครงกำรกำหนดหลักเกณฑ์ ในกำรแต่งตั้ง กำรทดสอบ กำรฝึกอบรมและกำรออก
ใบรับรองกำรเป็นครูฝึกในสถำนประกอบกำร
3. โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรกับภำคเอกชนโดยใช้มำตรกำรด้ำนภำษีอำกรเป็น
แรงจูงใจ
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4. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญำระหว่ำงภำคเอกชน ชุมชนและ
สถำนศึกษำ
5. โครงกำรพัฒนำควำมยั่งยืนของภูมิปัญญำท้องถิ่น
6. โครงกำรยกระดับภูมิปัญญำท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสำหกรรมเชิงพำณิชย์
นโยบำยที่ 3 : พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่
เป้ำหมำย : สถำนศึกษำของอำชีวศึกษำมีมำตรฐำนในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ใน
ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดย ควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำรทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
ยุท ธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญำตรี สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรและเพิ่มศักยภำพให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้วิชำชีพ และฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงและเครือข่ำยกำรเรียนรู้
โครงกำรสำคัญ
1. โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำร
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
2. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
3. โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือและพัฒนำเครือข่ำยภำยใต้ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรจัดกำรบริหำร
โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีธรรมำภิบำลโดย
ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศหรือกำรบริหำรจัดกำร
3. โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้เชื่อมโยงกับกำรประกันคุณภำพ
ภำยนอก
4. โครงกำรพัฒนำศูนย์วิทยบริกำรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรเปิดสอนระดับ ปวช., ปวส. และปริญญำตรี
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร
โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนระดับ ปวช., ปวส. และระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัตกิ ำร
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 เร่ งรั ดกำรจั ด เตรี ย มควำมพร้อ มของสถำนศึ ก ษำในกำรจั ด กำรเรีย นกำรสอนระดั บ
ปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร
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โครงกำรสำคัญ
1. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี
สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร
2. โครงกำรจัดหำแหล่งสนับสนุนจำกต่ำงประเทศ
3. โครงกำรพัฒ นำและเพิ่มจำนวนบุคลำกรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนระดับอุดมศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำนักวิจัยและนวัตกรรมอำชีวศึกษำภำยใต้ควำมร่วมมือกับ
สถำนประกอบกำรและชุมชน
โครงกำรสำคัญ
1. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรด้ำนกำรวิจัย
2. โครงกำรผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรและชุมชน
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรจั ด ท ำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงควำมร่ว มมื อ ทำงวิ ช ำกำรระหว่ำ ง
หน่วยงำนสถำนศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 เจรจำแสวงหำควำมร่วมมือทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรและสถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
2. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลำกรระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ
3. โครงกำรแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่ำงหน่วยงำน สถำนศึกษำ ทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ
4. โครงกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำอำชีวศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
5. โครงกำรให้ทุนสัมมนำวิชำกำร ประชุมวิชำกำร
นโยบำยที่ 4 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่
เป้ำหมำย : ผู้บริหำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะกำรบริหำรอย่ำงมีคุณภำพโดยกำร
มีส่วนร่วม
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพผู้บริหำร
โครงกำรที่สำคัญ
1. โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรโดยฝึกประสบกำรณ์จริง (On the Job Training)
2. โครงกำรฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ
3. โครงกำรฝึกอบรม ICT เพื่อกำรบริหำร
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ควำมรู้ ระบบ เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรสำคัญ
1. โครงกำรจัดกำรระบบตั้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนทำงกำรศึกษำ
โครงกำรสำคัญ
1. โครงกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยรำยหัวตำมประเภทสำขำวิชำ
2. โครงกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกร
3. โครงกำรกำรวิเครำะห์งบประมำณกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
1.2.2 ยุทธศำสตร์ปีแห่งกำรพัฒนำคุณภำพและควำมเข้มแข็งของอำชีวศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ควำมมั่นคง จำนวน 7 โครงกำร
กลยุทธ์ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. กำรขับเคลื่อนอำชีวศึกษำด้วยระบบกำรประกันคุณภำพ
2. กำรจัดกำรศึกษำเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
3. กำรพัฒนำอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
4. กำรพัฒนำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำอำชีวศึกษำทวิวุฒิ
5. กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิต พัฒนำกำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 21 โครงกำร
กลยุทธ์ ปรับภำพลักษณ์
1. กำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษำอำชีวศึกษำ
(ทะเลำะวิวำท)
2. กำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรสร้ำงภำพลักษณ์อำชีวศึกษำเชิงรุก
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน จำนวน 12 โครงกำร
กลยุทธ์ กำรมีงำนทำ
1. กำรพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำเขตพัฒนำพิเศษ 6 ภำค
2. กำรพัฒนำหลักสูตร E TO E
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ จำนวน 11 โครงกำร
กลยุทธ์ เพิ่มปริมำณผู้เรียน
1. กำรสร้ำงโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพหลักสูตรระยะสั้น
2. กำรพัฒนำอำชีวศึกษำโดยทวิศึกษำ
3. กำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนอำชีวศึกษำในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภำคี
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 โครงกำร
กลยุทธ์ สิ่งแวดล้อม (ภูมิทัศน์/ภูมิใจ)
1. กำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สร้ำง
บรรยำกำศในสถำนศึกษำที่เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร จำนวน 19 โครงกำร
กลยุทธ์ บริหำรจัดกำร
1. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
2. กำรพัฒนำสถำนศึกษำอำชีวศึกษำเกษตร
3. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งสถำนศึกษำเอกชน
4. กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลอำชีวศึกษำระดับสถำนศึกษำ
5. กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
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1.3 นโยบำย ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
1. นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร
1.1 นโยบำยรัฐบำลหลักด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
1.2 นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่
นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรบริกำร
ของรัฐ
นโยบำยที่ 4 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข
นโยบำยที่ 5 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบำยที่ 6 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
นโยบำยที่ 7 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรวิจัย
และพัฒนำและนวัตกรรม
นโยบำยที่ 8 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร
อนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
นโยบำยที่ 9 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ

12

1.4 จุดเน้นกำรปฏิรูปกำรศึกษำ รวม 6 ยุทธศำสตร์
1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
2. ครู
3. กำรทดสอบกำรประเมิน กำรประกันคุณภำพ และกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
4. ผลิต พัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ
5. ICT เพื่อกำรศึกษำ
6. กำรบริหำรจัดกำร
ประเทศไทย 4.0 เป็นควำมมุ่งมั่นของนำยกรัฐมนตรี ที่ต้องกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่
Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขั บเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่ำวคือ ในปั จจุบัน เรำยังติดอยู่ใน
โมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมำกได้น้อย” เรำจึงต้องกำรปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อยได้มำก” นั่นหมำยถึง กำร
ขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงน้อยใน 3 มิติสำคัญ คือ 1.เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำโภคภัณฑ์ ไปสู่
สิน ค้ำเชิ งนวัตกรรม 2.เปลี่ ยนจำกกำรขับเคลื่ อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่ อนด้ว ย
เทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม 3.เปลี่ ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำค
บริกำรมำกขึ้น ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นกำรเปลี่ยนผ่ำนทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 1.
เปลี่ยนจำกกำรเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นกำร
บริ ห ำรจั ด กำรเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้ อ งร่ ำรวยขึ้ น และเป็ น เกษตรกรแบบเป็ น
ผู้ ป ระกอบกำร (Entrepreneur) 2.เปลี่ ย นจำก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่ มี อ ยู่ ที่ รั ฐ ต้ อ งให้ ค วำม
ช่วยเหลืออยู่ ตลอดเวลำ ไปสู่กำรเป็ น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภำพสูง 3.เปลี่ยนจำก
Traditional Services ซึ่งมีกำรสร้ำงมูลค่ำค่อนข้ำงต่ำ ไปสู่ High Value Services 4.เปลี่ยนจำกแรงงำน
ทักษะต่ำไปสู่ แรงงำนที่มี ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และทักษะสู ง โดยมีกลุ่ ม เทคโนโลยีและอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย 5 กลุ่มด้วยกันคือ 1.กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ (Food, Agriculture & BioTech)
2.กลุ่ ม สำธำรณสุ ข สุ ข ภำพ และเทคโนโลยี ท ำงกำรแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 3.กลุ่ ม
เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices,
Robotics & Mechatronics) 4.กลุ่ มดิ จิ ตอล เทคโนโลยีอิน เตอร์เน็ ตที่ เชื่อ มต่อ และบั งคั บอุ ปกรณ์ ต่ ำงๆ
ปั ญ ญำประดิ ษ ฐ์ แ ละเทคโนโลยี ส มองกลฝั ง ตั ว (Digital, loT, Artificial Intelligence & Embedded
Technology) และ 5.กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง (Creative, Culture
& High Value Services)
แนวนโยบำยสู่ควำมเป็น ประเทศไทย 4.0 ดังกล่ำว หำกพิจำรณำดูแล้วคงไม่ใช่เรื่ องใหม่แต่อย่ำงไร
ครับ แต่ที่ดูเหมือนยังไม่คืบหน้ำเนื่องจำกที่ผ่ำนมำแต่ละหน่วยงำน ดำเนินกำรแบบตัวใครตัวมัน หำกรัฐบำล
ต้องกำรผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศ จึงจำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจกันทุ กฝ่ำย ไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ
ภำคเอกชน หน่วยงำนหรือองค์กรสถำบันต่ำงๆ ที่จะพร้อมใจกันรวมพลังขับเคลื่อนไปข้ำงหน้ำ และที่ สำคัญ
ต้องมีหน่วยงำนหลักที่จะเฝ้ำติดตำมควำมคืบหน้ำดังกล่ำว
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1.5 ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
นโยบำย ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำ ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.25552569) มุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนกำรจัดอำชีวศึกษำให้เกิดคุณภำพทั้งในด้ำนสำรสนเทศ ให้
ควำมสำคัญกับครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำซึ่งเป็นปั จจัยแห่งควำมสำเร็จ โดยมุ่งเพิ่มพูนขีดควำมสำมำรถ
ของครูในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
สถำนประกอบกำรโดยเน้น ควำมร่วมมือในกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและกำรฝึ กงำน เตรียมควำม
พร้อมกำลังคนรองรับ กำรเป็ น ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยกำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกำร
พัฒนำประกอบด้วย 4 นโยบำย 10 ยุทธศำสตร์ 28 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒ นำคุณภำพและปริมำณผู้เรียนให้ สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนในประเทศและระดับสำกล ผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีสมรรถนะได้มำตรฐำนเป็ นที่ยอมรับ
ของตลำดแรงงำนทั้งในประเทศ ภูมิภำค อำเซียน และระดับสำกลส่ งเสริมพัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำ และ
ฝึกอบรมวิชำชีพด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยทั้งในระบบ นอกระบบและทวิภำคี สร้ ำงทัศนคติกำรยอมรับของ
สังคมที่มตี ่อกำรเรียนสำยอำชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพิ่มโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพอำชีวศึกษำให้กับกลุ่มผู้
อยู่นอกระบบ โดยส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้ผู้อยู่นอกระบบกำรศึกษำให้สำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่
ผู้ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรและผู้อยู่นอกระบบพัฒนำต่อยอดอำชีพเดิมหรือสร้ำงอำชีพใหม่สำหรับ
ผู้ประกอบอำชีพอิสระ
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 พั ฒ นำระบบกำรประเมิน มำตรฐำนวิช ำชีพ ตำมระบบคุ ณ วุฒิ วิช ำชี พ
พัฒนำหลักสูตรให้มีผลลัพธ์กำรเรียนรู้ เป็นไปตำมสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ ที่ 4 สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำปรับ
ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำต่ออำชีวศึกษำสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อกำรประกอบอำชีพอิสระหลังจบ
กำรศึกษำสร้ำงมั่นคงในชีวิต
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 5 สร้ ำ งเสริ ม ปริ ม ำณครู คณำจำรย์ แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำด้ ำ น
อำชีวศึกษำ กำรสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำจำกภำครัฐ
ยุทธศำสตร์ ที่ 6 สร้ำงเสริมสมรรถนะและประสบกำรณ์เพื่อคุณภำพของครู คณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำส่งเสริมกำรศึกษำต่อ กำรฝึกอบรมและชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 7 สร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเสริมคุณภำพครู คณำจำรย์และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 8 ยกระดับมำตรฐำนสถำนศึกษำของอำชีวศึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญำตรีสำยเทคโนโลยี หรือ สำยปฏิบัติกำรและเพิ่มศักยภำพให้เป็น
แหล่งเรียนรู้วิชำชีพและฝึกอบรมวิชำชีพของชุมชน
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 9 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรจั ด ท ำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงควำมร่ ว มมื อ
ทำงวิชำกำรระหว่ำง หน่วยงำนสถำนศึกษำทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
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ยุทธศำสตร์ที่ 10 ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภำพ
ผู้บริหำร ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ควำมรู้ ระบบ เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร

1.6 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
1.1 กรอบวิสัยทัศน์
จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้กำร
กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 โดยหลักกำร
ของกำรวำงแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำร
พัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่
12 ต้องให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำ นประเทศไทย จำกประเทศที่มี
รำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประเทศที่มีรำยได้ สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และ
นำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะยำวของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1.2 กำรกำหนดตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (country strategic Positioning) เป็นกำร
กำหนด ตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่ สศช.ได้จัดทำขึ้น ประเทศ
ไทยเป็นประเทศรำยได้สูงที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์
ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.3 เป้ำหมำย ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้ำหมำย ดังนี้
1. กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง
2. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุ นกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัย
อย่ำงมีคุณภำพ ได้แก่ 1) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (socio Economic
Security) และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้ น 2) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ได้ รับกำรพัฒนำคุณภำพ 3) สถำบันทำง
สังคมมีควำมเข้มแข็ง เป็นฐำนรำกที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคน
3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม ได้แก่ 1) กำรกระจำยรำยได้ มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น
2) บริกำร ทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง
4. กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกันสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) รักษำ
ควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม
2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับ มือ
ภัย พิบั ติและกำรเปลี่ย นแปลงสภำพภูมิอำกำศ 4) เพิ่มประสิ ทธิภ ำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิ บำลในกำร
บริหำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 5) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์
และอุปทำนของน้ำ
5. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิ ทธิภ ำพ ได้แก่ 1) กำรบริห ำรภำครัฐที่โปร่งใสเป็น
ธรรมมีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม 2) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีกำรกระจำยอำนำจที่เหมำะสม
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1.4 ยุ ท ธศำสตร์ ข องแผนพั ฒ นำฯ ซึ่ งประกอบด้ ว ย 10 ยุ ท ธศำสตร์ คื อ 1) ยุ ท ธศำสตร์กำร
เสริม สร้ำงและพัฒ นำศักยภำพทุน มนุ ษย์ พั ฒ นำคนทุก ช่วงวัย 2) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็น ธรรม
ลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม 3)ยุทธศำสตร์กำรสร้ ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่ งขันได้อย่ำงยั่งยืน
4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 5) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำม
มั่นคง 6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภิ บำลในภำครัฐ 7) ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรพั ฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโรจิสติกส์ 8) ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 10) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร ต่ำงประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้ำน และภูมิภำค
ทิศทำงแผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2574) กรอบวิสัยทัศน์ ให้ควำมสำคัญกับ
กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ เพื่อเป็นกลไกหลักของกำรพัฒนำศักยภำพและ
ขีดควำมสำมำรถของทุน มนุ ษย์ และรองรั บกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และควำมท้ ำทำยที่เป็นพลวัตของโลก
ศตวรรษที่ 21
จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ
กำรศึกษำเป็นเครื่องมือ/กลไกในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีควำมเป็นพลเมือง (เป็นคนดี
มี วินั ย )มี ทั ก ษะ ควำมรู้ ค วำมสำมำรถ และสมรรถนะในกำรปฏิ บั ติ งำนที่ ต อบสนองควำมต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ (สำมำรถเรียนรู้ได้ ตำมควำมถนัดควำมสนใจ) และดำรงชีวิตในสังคม
อย่ำงเป็นสุข (มีงำนทำมีอำชีพมีรำยได้ รวมทั้งสำมำรถปรับตัวและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงรู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตรในโลกศตวรรษที่ 21)
เป้ำหมำยของแผน
1. ลดควำมแตกต่ำงในคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำ
2. เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
3. กระจำยอำนำจและควำมรันผิดชอบไปสู่สถำนศึกษำ เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
4. ลดควำมสูญเปล่ำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร เพื่อรองรับกำรแข่งขันอย่ำง
เสรีรำยได้กำรกำกับของรัฐ
4. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรระดมทุนและกำรสนองทุนเพื่อกำรศึกษำจำกทุกภำคส่วนของ
สังคม
5. ผลิตและพัฒนำกำลังคนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำ
ประเทศ
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ฯลฯ
ปรัชญา
“ทักษะก้าวหน้า พัฒนาความรู้เชิดชูคุณธรรม มุ่งน่าสามัคคี”

วิสัยทัศน์
“สถานศึกษาผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา ที่มีสมรรถนะอาชีพสู่มาตรฐานสากล โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชา ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน รองรับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นทรัพยากรมืออาชีพ
3. จัดหาอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีที่ใช้สาหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
5. สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
6. เสริมสร้างสมรรถนะอาชีพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
7. นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“ทักษะเหมาะสม สังคมยอมรับ”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“บริการสังคมด้วยความรู้และทักษะวิชาชีพ”
2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. มีหลักสูตรที่หลากหลายในการบริการฝึกอาชีพให้กับชุมซน
2. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ครูได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสอบแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ และการวิจัยในชั้นเรียน
4. อาคารและสถานที่มีความพร้อมต่อการฝึกปฏิบัตใิ นด้านวิชาชีพ
5. มีการจัดทาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษา 2545, 2550, 2554, 2559
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ผลงานวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
• การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 26 ประจาปีการศึกษา 2561
1) ทักษะการวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภททีม
รางวัลเหรียญทองแดง ลาดับ 3 ผู้เข้าร่วมแข่งขัน นายปราบดา ยืนยงค์, นายกิตติทัด ทรศัพท์
นายอณุชัย เอี่ยมแก้ว ครูผู้ควบคุม
2) ทักษะงานปูนระดับ ปวช. ประเภททีม
รางวัลเหรียญเงิน ลาดับ 3 ผู้เข้าร่วมแข่งขัน นายธีรภัทร สังข์กระสิน, นางสาวสุกัญญา
จันทร์เพ็ง, นายอัษฎา วัดเยื้อง, นายพลวัฒน์ จันทร์แจ่ม ครูผู้ควบคุม
3) ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภทเดี่ยว
รางวัลเหรียญทอง ลาดับ 1 ผู้เข้าร่วมแข่งขัน นางสาววริชฐา วัชรวงษ์
นางนงคราญ รัชดาธิกุล ครูผู้ควบคุม
4) ทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รางวัลเหรียญทอง ผู้เข้าร่วมแข่งขัน นายปฏิภาณ ไกล่เกลี่ย, นายปณิธิ นรินทร์รัมย์
นายศราวุธ สุวรรณ ครูผู้ควบคุม
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3. กลยุทธ์และมาตรการของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
มาตรการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1.1 วิเคราะห์ความต้องการ
หลักสูตรและพัฒนากาลังคน
กาลังคนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
อาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
พัฒนาประเทศและอาเซียน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มขีดความสามารถใน
ประเทศ
การผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและ
พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเป็นเลิศและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ
เทคโนโลยี ระบบดิจิตอล วัสดุ
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอ
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและ
อาเซียน
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบดิจิตอล
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์
อาคารสถานที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพต่อ
การบริหารจัดการและการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่าย กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ความร่วมมือในการจัดการ
กับหน่วยงานในประเทศทางด้านวิชาการ
อาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างประเทศในการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
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3. กลยุทธ์และมาตรการของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
มาตรการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 5.1 เพิ่มขีดความสามารถ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยเพื่อ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างงานวิจัย
อย่างยั่งยืน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในการประกอบ
อาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์
ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 5.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ต่อยอดเชิงธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมการแนะแนว
อาชีวศึกษาอาชีพให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 6.2 เสริมสร้างคุณภาพนักเรียน
นักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ที่วิทยาลัยฯ
และมาตรฐานสากลกาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การนาปรัชญาของ กลยุทธ์ที่ 7.1 เสริมสร้างการบริหาร
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล และหลัก
บริหารจัดการศึกษาเสริมสร้าง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณธรรม จริยธรรม ความภูมิใจใน มาตรฐานอาชีวศึกษา
ความเป็นไทย และระบอบ
กลยุทธ์ที่ 7.2 เสริมสร้างคุณธรรม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ จริยธรรมการรณรรงค์ต่อต้านการทุจริต
ทางเป็นประมุข
แก่ผู้เรียน ครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
กลยุทธย์ที่ 7.3 ส่งเสริมครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนมีความสานึก
และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
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4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
4.1 ประวัติ ความเป็นมา
วิทยาลั ย เทคนิ คประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 302 ถนนสละชีพ ตาบลประจวบ อาเภอเมือง
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่รวม ทั้งหมด 22 ไร่ 1 งาน โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 เขต ดังนี้
• เขต 1 ช่างอุตสาหกรรม บนพื้นที่ 11 ไร่ 3 งาน
• เขต 2 พาณิชยกรรม บนพื้นที่ 10
ไร่ 2 งาน โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2481 ในนามโรงเรียนช่างไม้ประจวบคีรีขันธ์
ได้รับ การพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ.2525 และต่อมาได้รับ
โอนโรงเรี ย น สตรี ก ารช่ า งประจวบคี รี ขั น ธ์ ม ารวมด้ ว ย เมื่ อ ปี พ.ศ.2509 ปั จ จุ บั น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
ประจวบคีรีขัน ธ์ เปิ ด ทาการสอน ระดับ ประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้ นสู ง
(ปวส.) ประเภทวิชาที่เปีดทาการสอนประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม และระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
วัต ถุป ระสงค์ ข องวิท ยาลั ย คื อ การจั ด การศึ กษาเพื่ อ มุ่ งหวังให้ ผู้ ส าเร็จการศึ ก ษาสามารถออกไป
ประกอบอาชีพได้ ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพ
อิสระได้และมีพื้นฐานความรู้ เพียงพอสาหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ปรัชญาของวิทยาลัย คือ “ทักษะ
ก้าวหน้า พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนาสามัคคี ” คือปรัชญาการทางานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการ
ดาเนินงานบริหารวิทยาลัย ตลอดจน การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 ปี พ.ศ.2481 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างไม้ประจวบคีรีขันธ์ เปิด
ทาการสอน โดยเปิดสอนเฉพาะแผนกช่างไม้ช่างเดียว รับนักเรียนชายที่สาเร็จการศึกษาจาก ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เช้าเรียนตามหลักสูตรอาชีวศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียน 3 ปี มีจานวนนักเรียน 80 คน
ครู 1 คน คือ นายเชื้อ จุลเลข โดยอาศัยโรงฝึ กงานของโรงเรียนเกษตรกรรมเดิมเป็นที่เรียนกิจการ ของ
โรงเรียนฝากไว้กับครูใหญ่ โรงเรียนประจาจังหวัด
 ปี พ.ศ.2482 ได้งบประมาณเป็นค่าโรงฝึกงาน 1หลัง ราคา 2,200 บาท บ้านพักครู 1 หลัง ราคา 1,300 บาท
และบ้านพักภารโรง 1 หลัง ราคา 300 บาท
 ปี พ.ศ.2500 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนช่างไม้ประจวบคีรีขันธ์”เป็น“โรงเรียนการช่างประจวบคีรีขันธ์” โดยมี
นายเพี้ยน ผดุงมิตร เป็นครูใหญ่
 ปี พ.ศ.2502 ได้สร้างอาคารถาวรขึ้น เช่น โรงอาหาร โรงฝึกงาน โรงเก็บรถยนต์และได้สร้างตึก 2 ชั้น 1 หลัง
โดยจ้างช่างภายนอกสมทบกับคณะครู-นักเรียนเป็นผู้จัดทา
 ปี พ.ศ.2504 ได้รบั งบประมาณสร้างต่อเติมที่สร้างค้างไว้ จานวน 150,000 บาท
 ปี พ.ศ.2509 ทางกรมอาชีวศึกษา ได้สั่งให้รวมโรงเรียนการช่างสตรีประจวบคีรีขันธ์กับโรงเรียน การช่าง
ประจวบคีรีขันธ์เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน
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 ปี พ.ศ.2511 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณอีก 85,500 บาท เพื่อปรับปรุงโรงฝึกงานและได้รับอนุมัตจิ าก
กรมอาชีวศึกษาให้เปิดแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่นอีกแผนกหนึ่ง รับนักเรียนเข้าเรียนได้ 25 คน
 ปี พ.ศ.2513 ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สร้างบ้านพักครู 1หลัง และในปีนี้ นายเพี้ยน ผดุงมิตร
ซึ่งเป็นครูใหญ่ ได้ลาออกจากราชการ กรมอาชีวศึกษา จึงแต่งตั้งให้ นายศรีเลิศ จิตต์การุณย์ ครูใหญ่โรงเรียน
การช่างอุทัยธานีมาดารงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนการช่างประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 บาท สร้างบ้านพักครู
 ปี พ.ศ.2518 เปิดแผนกวิชาช่างกลโรงงานขึ้นอีก แผนก และในปีนี้ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
อีก 35,000 บาท สาหรับสร้างบ้านพักครู และโรงฝึกงานอีก 1 หลัง
 ปี พ.ศ.2519 เปิดแผนกวิชาช่างยนต์และนายสมมุ่ง เลิศไกร มาดารงตาแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนการช่าง
ประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2521 เปิดแผนกวิชาช่างไฟฟ้า โดยได้รับงบประมาณเป็นเงิน 2,000,000 บาท เป็นตึก 3 ชั้น และ
ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างประจวบคีรีขันธ์ เป็น “โรงเรียนเทคนิคประจวบคีรีขันธ์”
 ปี พ.ศ.2522 เปิดแผนกพณิชยการ รับนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก 70 คน โดยมีนายไพบูลย์ อ่องสกุล ดารงตาแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2525 ยกระดับจากโรงเรียนเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็น“วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์”
และได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,200,000 บาท สาหรับอาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน
แต่ไปสร้างที่โรงเรียนการช่างสตรีเดิม
 ปี พ.ศ.2526 ได้จัดแผนกพณิชยการไปเรียนที่อาคารสร้างใหม่ ในบริเวณโรงเรียนการช่างสตรีเดิม และ
นายพยุง บุษปฤกษ์ มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ แทนนายไพบูลย์
อ่องสกุล
 ปี พ.ศ.2527 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 2 แผนก
คือ แผนกเทคนิคการผลิต สาขาแม่พิมพ์ และแผนกบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี และในปีนี้ได้ต่อเติม
โรงฝึกงานฯ แผนกช่างก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ 500,000 บาท โดยนักศึกษา และเจ้าหน้าที่เป็นผู้
ก่อสร้าง ต่อเติม ทัง้ 2 หลัง
 ปี พ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 3 ชั้น 15 ห้องเรียน แผนกพณิชยการ 1 หลัง เป็นเงิน
2,900,000 บาท
 ปี พ.ศ.2530 นายสมมุ่ง เลิศไกร มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการแทน นายพยุง บุษปฤกษ์
 ปี พ.ศ.2532 นายวิศิษฐ์ นันทจีวรวัฒน์ มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการแทน นายสมมุ่ง เลิศไกร และ ในปีนี้
ได้เปิดสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 ปี พ.ศ.2534 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัตกิ าร 4 ชั้น 1 หลัง
 ปี พ.ศ.2534 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 1 หลัง เป็นงบประมาณต่อเนื่อง ปี 2535-2536 เป็น
จานวนเงิน 20,756,000 บาท
 ปี พ.ศ.2536-2539 นายสมมุ่ง เลิศไกร ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง มารักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
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 ปีพ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต 1 4 ห น่ ว ย 1 ห ลั ง เปีนเงินงบประมาณ
5,407,900 บาท
 ปี พ.ศ.2539-2540 นายวิรัตน์ คันธารัตน์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2542 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
 ปี พ.ศ.2543 ผ่านเกณฑ์การประเมินการศึกษา กรมอาชีวศึกษา
 ปี พ.ศ.2543 จัดตั้งศูนย์บริการคาร์แคร์ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2543
 ปี พ.ศ.2543 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปีนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจาปี 2543
 ปี พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง เงินงบประมาณ 15,220,000 บาท
 ปี พ.ศ.2544-2547 นายวิทูร เยี่ยมเวช ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ มารักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2547-2549 นายชูเทพ หิรัญสุข ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มารักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2550-2551 นายถาวร เจาะจิตร ดารงตาแหน่งผู้อานวยวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2550 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่
 ปี พ.ศ.2551-23 พฤษภาคม 2556 นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน
2555 พ.ศ. 2556-พฤศจิกายน 2559 นายธีระ นรสิงห์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2527 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์
 พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) รายการ อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่
ไม่ต่ากว่า 1,088 ตร.ม. จานวน 1 หลัง งบประมาณ 9,100,000 บาท
 พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) รายการ อาคารอเนกประสงค์ ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10
ล้านบาท จานวน 1 หลัง งบประมาณ 5,406,500.-บาท
 ปี พ.ศ.2559 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่
 ปี พ.ศ.2559 (9 ธันวาคม 2559 - 3 ธันวาคม 2560) นายประจวบ แก้วเขียว ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 ปี พ.ศ.2560 (4 ธันวาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) - นายพีลิน สกุณา ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคนิค ประจวบคีรีขันธ์
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 ปี พ.ศ.2561 (30 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน) นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยช่างอุตสาหกรรม และ พณิชยการ
รวม 13 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องมือกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจ
ค้าปลีก สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
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แผนกช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน
ปวช.
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกพณิชยการ เปิดสอน
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
- สาขาวิชาการโรงแรม

ปวส.
- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ปริญญาตรี
- สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
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รายชื่อผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ.
2481 - 2482
2482 - 2513
2513 - 2519
2519 - 2522
2522 - 2526
2526 - 2531
2531 - 2532
2532 - 2537
2537 - 2539
2539 - 2544
2544 - 2547
2547 - 2549
2549 - 2551
2551 - 2556
2556 - 2559
2559 - 2560
2560 – 2561
2561 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล
นายเชื้อ
จุลเลข
นายเพี้ยน ผดุงมิตร
นายศรีเลิศ จิตติการุณ
นายสมมุ่ง เลิศไกร
นายไพบูลย์ อ่องสกุล
นายพยุง
บุษปฤกษ์
นายสมมุ่ง เลิศไกร
นายวิศิษฎ์ นันทจีวรวัฒน์
นายสมมุ่ง เลิศไกร
นายวิรัตน์ คันธารัตน์
นายวิทูร
เยี่ยมเวช
นายชูเทพ หิรัญสุข
นายถาวร เจาะจิตร
นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว
นายธีระ
นรสิงห์
นายประจวบ แก้วเขียว
นายพีลิน สกุณา
นายบรรยงค์ วงศ์สกุล

ตาแหน่ง
ครูคนแรก
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
รักษาการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
222222222222
222222222222
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4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ตั้งสถานศึกษา

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมลล์
เนื้อที่ของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
Prachuapkhirkhan Technical College
เลขที่ 302 หมู่ที่ – ถนน สละชีพ ตาบลประจวบฯ
อาเภอ/เขต เมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ 77000
โทร. 032-611130
โทร. 032-601588
www.pktc.ac.th
prachuap_ptc@hotmail.com
22 ไร่ 1 งาน - ตารางวา

มีอาคาร บ้านพักครู โดมอเนกประสงค์ และหอประชุม รวมทั้งสิ้น 37 หลัง
1. อาคารเรียน
จานวน
4
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ
จานวน
5
3. อาคารอานวยการ
จานวน
2
4. อาคารโรงอาหาร
จานวน
2
5. อาคารห้องสมุด
จานวน
2
6. อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์
จานวน
1
7. บ้านพักผู้อานวยการ
จานวน
1
8. บ้านพักครู
จานวน
15
9. บ้านพักครูแบบแฟลต 14 หน่วย
จานวน
1
10. โดมอเนกประสงค์
จานวน
2
11. หอประขุม
จานวน
1
12. อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น
จานวน
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

5. แผนภูมิบริหารวิทยาลัยเทคนิค
นายบรรยงค์ วงศ์สกุล
ประจวบคี
รีขนั ธ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

นางสุนารี ขุนณรงค์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายเทวฤทธิ์ อ่อนทอง

นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส

นายอลงกต ใหม่น้อย

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

นายพีรวิชญ์ ชาโพธิ์

นางสาวกรรณิกา อมรวาทิน

นายมนตรี เชิญทอง

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานวางแผนและงบประมาณ

งานหลักสูตรการเรียนการสอน

นายศราวุธ สุวรรณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายกาญจนะ มะลาด

งานบุคลากร

ว่าที่ร.ต.ภูวเดช ทิมพรหม
งานครูที่ปรึกษา

งานวัดผลและประเมินผล

นางสุวรรณา นาคน้อย
งานการเงิน

นายคมสัน กล้าเวช
งานปกครอง

นายอาทิตย์ สุทธพันธ์
งานความร่วมมือ

นายวริทธิ์ธร กอยขุนทด
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางอนงค์รัตน์ สายโพธิ์ทอง
งานการบัญชี

นางสาวศศิมา บุญช่วยวงศ์

นายคารณ พ่วงเจริญ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายสมพงศ์ รัชดาธิกุล
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางจุไรรัตน์ พิชิตรณชัย

นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสุกัญญา ตันบริภัณฑ์
งานบริหารทั่วไป
นางสดใส ชูวงศ์

นายสามารถ สมบุตร
งานทะเบียน
นายธารงศักดิ์ หมินก้าหรีม
งานพัสดุ
นายสุทธิศักดิ์ ปานประดิษฐ์
งานอาคารสถานที่
นายสมควร สายโพธิ์ทอง
งานประชาสัมพันธ์

นายสถาพร เนินทราย
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวสุปราณี รัศมี
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางอัมพร ศรีภิรมย์
งานศูนย์บ่มเพาะ

นายคเชนท์ ไพรพฤกษ์
งานสื่อการเรียนการสอน
นายฉัตรชัย ม่วงประเสริฐ
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
หัวหน้าแผนกวิชา 13 แผนกวิชา
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ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกวิชา 13 แผนกวิชา

นายอลงกต ใหม่น้อย
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

นายสัมฤทธิ์ จินา

นางวรรณา พ่วงเจริญ

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาการบัญชี

นายวันชาติ พร้อมพันธ์

นายสมชาย พรมกุล

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาการตลาด

นายปัญญา เทียมปาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นางสาวสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายประวิทย์ ดุษฎี

นางวันดี นิตย์โชติ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสมหมาย จุเรศ

นายพิชยะ เกียรติมาลา

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาการโรงแรม

นายแสนศักดิ์ พรหมมา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางพรรทิพา ศิริพงษ์

นายพิสุทธิ์ ขวัญสุวรรณ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
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โครงการเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 21
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นายสุภชัย สุดทวี แผนกวิชาช่างยนต์
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อบริการ วิชาการและวิชาชีพ
สู่ชุมชน อย่างยั่งยืน
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศทางด้านการบริการการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอก
ระบบ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้เรียนตามถนัดและความสนใจ ได้รับบริการด้านการศึกษาจาก
รั ฐ อย่ างมี คุ ณ ภาพ จากยุ ท ธศาสตร์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ข องส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา นโยบาย
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อเสนอแนะจาก สมศ.เรื่อง วิทยาลัยฯควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนและชุมชน ควรพัฒนาวิทยาลัยฯให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้มากขึ้น ปัจจุบันการ
เรียนการสอนด้านเทคโนโลยีจักรยานยนต์หัวฉีดเป็นเรื่องของการศึกษาทางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ระบบ
ต่างๆในรถยนต์ได้ถูกคิดค้นเพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานจริง การสอน
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ด้านเทคโนโลยีจักรยานยนต์หัวฉีดเป็นวิชาเฉพาะทางสาหรับช่างยนต์สมควรมีการประยุกต์ดัดแปลงใช้ความรู้
มาเพื่อสร้างความคุ้มค่าในการใช้งานเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นทุกๆวัน และนอกจากนี้เวทีการแข่งขัน แข่งขัน
Honda Eco Mileage Challenge ได้จัดขึ้นเป็นประจาทุกๆ ปีเป็นการแสดงออกถึงผลิ ตผลทางการเรียนรู้ที่
ถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานสะท้อนการเป็นสถานศึกษาด้านวิ ชาชีพช่างยนต์และเป็นหนึ่งในสาขาเทคโนโลยี
ยานยนต์ สถานบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างและดัดแปลงรถประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
5.2 จัดหา จัดสร้าง จัดทาอุปกรณ์ ชิ้นส่วน รถประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
5.3 เข้าร่วมการแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 21
6.1.2 นารถประหยัดน้ามันเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 3 คัน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge ทาระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 400
กิโลเมตร/ลิตร
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

มค.

กพ.

มีค.

2562
เมย. พค.

มิย.

กค.

สค.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดหาข้อมูลวางแผนจัดซื้อ
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดหา
4. สรุปผลการดาเนินงาน
5. รายงานผลการดาเนินงาน

7.1 ระยะเวลา
กรกฎาคม-กันยายน 2562
7.2 สถานที่
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย
จ้านวนเงิน
ค่าวัสดุ อุปกรณ์
20,000
รวมทั้งสิ้น
20,000
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ

หมายเหตุ

กย.
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9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
9.1 ได้ชิ้นส่วนอุปกรณ์โครงสร้างของรถประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
9.2 ชิ้นส่วนอุปกรณ์โครงสร้างของรถประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ผลที่ได้จากการทดสอบรถประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
10.2 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ตามกระบวนการ P-D-C-A
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โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างยนต์ ประจ้าปีการศึกษา 2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายดุสิต พงศ์ประยูร และว่าที่ร้อยตรีภูวเดช ทิมพรหม
แผนกวิชาช่างยนต์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี
และแนวปฏิ บั ติ ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ สาขาวิช าที่ เรี ย น หรือ ท างาน โดยเน้ น ความรู้เชิ งทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทั ก ษะวิช าชี พ และทั ก ษะชี วิ ต เป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยูร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ นั ก เรีย นนั กศึ กษาระดั บ ชั้น ปวช.3, ปวส.2 แผนกวิช าช่างยนต์ได้เรียนครบหลั กสู ตรและ
สามารถสอบผ่านการประเมินในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งนั้น
เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนตลอดจนการสร้างความเป็นมาตรฐานด้านฝี มือแรงงานและสร้างความ
มั่นใจให้แก่สถานประกอบการในการจ้างแรงงานด้านสายอาชีพให้สอดคล้องกับภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย
ให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล ผลิตและพัฒ นากาลังคนให้เป็น
ระบบ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สร้างความเป็นมาตรฐาน ด้านฝีมือแรงงาน และสร้างความมั่นใจให้แก่
สถานประกอบการในการจ้างแรงงาน แผนกวิชาช่างยนต์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ ในการจัดโครงการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพช่างยนต์ ประจาปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์
5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปสู่ตลาดแรงงานแก่นักเรียน
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 52 คน และ ปวส.๒ จานวน
29 คน รวม 81 คน เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของจานวนนักเรียนร่วมเข้า
ทดสอบและผ่านการทดสอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของจานวนนักเรียนร่วมเข้าทดสอบ
7. กิจกรรมหรือขัน้ ตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
2561
ตค. พย. ธค.

ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. จัดทาโครงการและขออนุมตั ิโครงการ

มค.

2562
กพ. มีค.

เมย.

2. จัดทาคาสั่งมอบหมายงานแจ้งครูผสู้ อนในแผนกช่างยนต์
3. ดาเนินงาน
4. ติดตามผล/รายงานผล/และสรุป โครงการ P-D-C-A

7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินงานตุลาคม 2561-เมษายน 2562
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่ า การด้าเนินโครงการ
(งบประมาณของแผนกที่ได้รับการจัดสรรจากวิทยาลัย)
รายการ
จ้านวนหน่วย
ค่าวัสดุ อุปกรณ์
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ค่าใช้จา่ ยสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ

จ้านวนเงิน
22,000
22,000

หมายเหตุ

9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จานวน 81 คน (ปวช. 52 คน, ปวส.29 คน)
เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษา ออกไปทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสายงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ
10.2 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ตามกระบวนการ P-D-C-A
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โครงการ อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายดุสิต พงศ์ประยูร และ ว่าทีร่ ้อยตรีภูวเดช ทิมพรหม
แผนกวิชาช่างยนต์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี(พ.ศ. 2555 - 2569)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดั บ สากล ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคนให้ มี สมรรถนะได้ ม าตรฐานเป็ น ที่ ย อมรับ ของ
ตลาดแรงงานทัง้ ในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากลส่งเสริมพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และฝึกอบรม
วิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบและทวิภาคี สร้างทัศนคติการยอมรับของสังคมที่มี
ต่อการเรียนสายอาชีพ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีค วามรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี
และแนวปฏิ บั ติ ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ สาขาวิ ช าที่ เรีย น หรือ ท างาน โดยเน้ น ความรู้เชิ งทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่ จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทั ก ษะวิช าชี พ และทั ก ษะชี วิ ต เป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยูร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวติ และการทางาน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3,ปวส.2 และป.ตรี แผนกวิชาช่างยนต์ได้เรียนครบหลักสูตรและ
สามารถสอบผ่านการประเมินในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นั กเรียนตลอดจนการ
สร้างความเป็นมาตรฐานด้านฝีมือแรงงานและสร้างความมั่นใจให้แก่สถานประกอบการในการจ้างแรงงานด้าน
สายอาชีพให้สอดคล้องกับภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบายให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ
และระดับสากล ผลิตและพัฒนากาลังคนให้ ระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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สร้างความเป็นมาตรฐานด้านผีมือแรงงาน และสร้างความมั่นใจให้แก่สถานประกอบการในการจ้างแรงงานชมรม
วิชาชีพช่างยนต์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการจัด โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่าง
ซ่อมรถยนต์ระดับ1ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ปวช.3, ปวส.2 และป.ตรี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ออบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างซ่อมรถยนต์ของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์
5.2 เพื่อจัดทาใบยืนยันมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นการรับรองค่าจ้างแรงงานตามมาตรฐานตาม
กฎหมายกระทรวงแรงงาน
5.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปสู่ตลาดแรงงานแก่นักเรียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช. , ปวส. ที่มอี ายุ 18 ปีขึ้นไป ปวช.3 จานวน 20 คน, ปวส.2 จานวน
20 คน เข้าร่วมอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของจานวนนักเรียนร่วม
เข้าทดสอบ และผ่านการทดสอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของจานวนนักเรียนร่วมเข้าทดสอบ
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย ธ.ค.

2562
ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

1. จัดทาโครงการและขออนุมตั ิ โครงการ
2. จัดทาคาสั่งมอบหมายงานแจ้ง ครูผสู้ อนในแผนกช่างยนต์
3. ดาเนินงาน
4.ติดตามผล/รายงานผล/ และสรุปโครงการ P-D-C-A

7.1 ระยะเวลา
ระยะเวลาดาเนินงานตุลาคม 2561 - เมษายน 2562
7.2 สถานที่
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
(งบประมาณจากการลงทะเบียนของผู้เข้าทดสอบ 40 x 200 = 8,000)
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
4,400
- ค่าลงทะเบียน (30 บาท / คน)
40 คน
1,200
-ค่าตอบแทนวิทยากร (2คน x4ชม. x300บาท)
2,400
รวมทั้งสิ้น
8,000
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ

หมายเหตุ

พ.ค
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ปวช.3 จานวน 20 คน, ปวส.2 จานวน
20 คน เข้าร่วมอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จานวนไม่น้อยกว่า 40 คน
9.2 นักเรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานร้อยละ 90 ของจานวนนักเรียนร่วมเข้า
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ
10.2 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ตามกระบวนการ P-D-C-A
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โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ลักษณะโครงการ

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ชั้นปีที่ 2
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
4. สภาพปัจจุบัน/ หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์อยู่เป็นจานวนมาก ดังจะเห็นได้ว่าใน
อดีตเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของประเทศ แต่จากการที่มีการลักลอบ
ตัดไม้ทาลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายเพิ่ม มากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมี
จานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้มีการริเริ่มโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศ ไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่ วงใยใน ปัญหาปริมาณ
ป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานับประการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ ของ
ประเทศไทยให้ มากขึ้น อย่ างมั่น คงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการ
ดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พอ
อยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและจาหน่าย “พอ
กิน ” หมายถึง ปลู กพื ช เกษตรเพื่อการกิน และสมุนไพร “พอใช้ ” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้ส อยโดยตรงและ
พลังงาน เช่น ไม้ฟื น และ ไม้ไผ่ เป็นต้ น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ชั้นปีที่ 2 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยได้ตระหนัก
ถึงหน้ าที่และความรับ ผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมตลอดจน
การลดใช้ พ ลั ง งานจึ ง ได้ จั ด ท าโครงการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ถวายพระราชกุ ศ ล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความตระหนัก สานึกรัก หวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
6. เป้าหมาย และดัชนีชี้วัดความส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน
6.1.2 จัดกิจกรรมสาเร็จครบ 2 กิจกรรมตามเป้าหมาย คือ
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1. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูพื้นทีส่ ีเขียว
2. กิจกรรมปล่อยปลาน้าจืดในแหล่งน้าธรรมชาติ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
6.2.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามัคคีในการจัดกิจกรรม
7. กิจกรรมและหรือขึ้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
2561
2562
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมทีป่ ฏิบัติ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานงาน/จัดเตรียมสถานที่และสิ่งจาเป็น
3. ดาเนินโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินงานเสนอวิทยาลัยฯ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม –ธันวาคม 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ
1. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว บริเวณ เกาะแสงอรุณ อาเภอทับสะแก
2. กิจกรรมปล่อยปลาน้าจืดในแหล่งน้าธรรมชาติ บริเวณ เกาะแสงอรุณ อาเภอทับสะแก
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน หมายเหตุ
1. ค่าพันธุ์ปลา
1,200 ตัว
2,400
2. ค่าพันธุ์ไม้
120 ต้น
600
3. ค่าอาหารและอาหารว่าง
15 ชุด
750
รวมทั้งสิน้
3,750
หมายเหตุ : นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้งหมด
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนัก สานึกรัก หวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
10. การติดตามประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการประเมินโครงการ
10.2 ภาพถ่ายการทากิจกรรม

56

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นายปัญญา เทียมปาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มสี ื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณ ลักษณะของผู้ส้า เร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึ งประสงค์ การจัดการ
อาชีวศึกษา เป็น การจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้ สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี ความรู้ มีทักษะและ การ
ประยุกต์ใช้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณ วุ ฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณ ธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชี วิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2579 ว่าด้วย
การพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
การอาชีว ศึก ษาจั งหวัด ประจวบคีรีขัน ธ์ ได้ ดาเนิน งานจั ด การแข่งขั น ทักษะวิช าชี พ และวิช าชี พ
พื้น ฐานเพื่อเป็ น การปลู กฝั งให้ นั กเรีย น นัก ศึก ษาได้ทดสอบมาตรฐานฝึ มื อของแต่ล ะวิทยาลั ยฯในระดั บ
อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยกระดับการศึกษาของแต่ละวิทยาลัยฯให้สูงขึ้น
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ทางแผนกช่างเชื่ อมโลหะจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญ ของการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
วิช าชีพ พื้ น ฐานในระดับ อศจ. เพื่ อให้ นั กเรียน นั ก ศึกษาแผนกวิช าช่างเชื่ อมโลหะ ยกระดับ ฝี มือการจั ด
การศึกษาให้เป็นผู้นาทางการจัดการเรียน การสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่สูงขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียน นักศึกษา แผนกช่างเชื่อมโลหะให้สูงขึ้น
5.2 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาแผนกช่างเชื่อมเข้าร่วมแข็งขันในระดับทีส่ ูงขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาและผู้ควบคุมเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
ระดับอาชีวศึกษา จานวน 7 คน
6.1.2 ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับ อศจ.จานวน 3 คน
เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคกลาง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกช่างเชื่อมโลหะได้ประสบการณ์จริงมาพัฒนาฝีมอื ของตนเอง
6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพในการจัดการเรียน การสอนสูงขึ้น
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
2561
2562
ขัน้ ตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1. จัดทาโครงการและนาเสนอเพือ่
อนุมัติโครงการ
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลและจัดทารายงานการ
ดาเนินงานโครงการ

7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
7.2 สถานทีด่ าเนินการ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่ า การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย
1. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การแข่งขัน

จ้านวนเงิน
5,500

รวมทั้งสิ้น

5,000

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ

หมายเหตุ

ก.ย.
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9. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษา เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะ
วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะที่สูงขึ้นจานวน 4 คน
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงมาพัฒนาการเรียนให้สูงขึ้น
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตและติดตามผลการดาเนินโครงการ 10.2 รายงานผลและสรุปผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
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โครงการจัดซื้อวัสดุแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับระดับ อศจและ ระดับภาค
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ลักษณะโครงการ

นายรวี ว่องวิทยา และ คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ(ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณ ลักษณะของผู้ส้า เร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึ งประสงค์ การจัดการ
อาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้ สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี ความรู้ มีทักษะและ การ
ประยุกต์ใช้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึ กษา และมีคุณ ธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ
ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสั ยที่ดี ภูมิใจและ รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย
เคารพกฎหมาย เคารพสิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่ อ สนองตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.2545 ในส่ ว น
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 22,23 ,และ 24 ได้ระบุให้สถานศึกษาทุกระดับให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในภายนอก โดยเน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ในด้านวิชาการวิชาชี พ
ของสาขาวิช าช่างไฟฟ้ า กาลั ง และสามารถนาความรู้ทั กษะต่ างๆ ไปใช้ในการดารงชี พ ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ โดยเน้นผู้เรี ยนมีความสามารถด้าน เก่ง ดี มีความสุข ตามแผน
ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 3 และ5 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีความรับผิดชอบ
และเป็น สมาชิกที่ดีของสังคม สนองนโยบายสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้อที่ 9 คุ ณธรรมนา
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วิ ช าชี พ และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารงานของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
ประจวบคีรีขันธ์
ดังนั้ น แผนกวิช าช่างไฟฟ้ากาลั ง จึงได้ตระหนั กถึงความส าคัญในการมีส่ วนร่วมส่ งเสริมพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ พัฒนาความรู้ทักษะพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง
5.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทักษะและความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง
5.3 เพื่อให้นักศึกษานาความรู้ทักษะวิชาชีพ ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีพได้อย่างเหมาะสม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 ด้านปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะมีวัสดุใช้ในการแข่งขัน
6.2 ด้านคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษามีความรู้ด้านทักษะในการแข่งขันทักษะ
6.2.2 นักศึกษานาความรู้ทักษะวิชาชีพ ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีพได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
2561
2562
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1. จัดทาโครงการและนาเสนอเพือ่
อนุมัติโครงการ
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลและจัดทารายงานการ
ดาเนินงานโครงการ

7.1 ระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย
จ้านวนเงิน
วัสดุในการแข่งขันทักษะตามเจ้าภาพที่จัดการแข่งขัน
ทักษะระดับ อศจ.และระดับภาคประจาปีการศึกษา
4 สาขาวิชา
8,000
2561 กาหนด
รวมทั้งสิ้น
8,000
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ

หมายเหตุ

ก.ย.
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพครบตามเกณฑ์
9.2 นักศึกษาได้รับการทดสอบทักษะฝีมือตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
10. การติดตามประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลโครงการตามแบบประเมินโครงการ
10.2 ภาพถ่ายกิจกรรม
10.3 สรุปรายงานผลโครงการ
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โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.1 นายประวิทย์ ดุษฎี
1.2 นายสมพงศ์ รัชดาธิกุล
1.3 นายวิเชียร เกตุแก้ว
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ(ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผูเรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
มีทักษะและ การประยุ กต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จ การศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี
และแนวปฏิบั ติต่าง ๆ ที่ เกี่ย วข้องกับ สาขาวิช าที่เรียน หรือทางาน โดยเน้น ความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่ จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทั กษะวิช าชี พ และทั กษะชีวิต เป็ น ไปตาม มาตรฐานคุ ณ วุฒิ อาชี ว ศึก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ กษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ งาน และการดารงชี วิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ตอ่ การดารงชีวิตและการทางาน
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม
จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ เจตคติ และกิ จนิ สั ยที่ ดี ภู มิใจและ รัก ษาเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามประกาศของกระทรวงแรงงานเรื่อง กาหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้อง
ดาเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยกาหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายดังกล่าว ตารมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพั ฒนาฝีมือแรงงาน พุทธศักราช
2545 ซึ่งได้กาหนดบังคับใช้แล้ว และผู้ที่ทางานด้านช่างไฟฟ้าในอาคาร โดยไม่มีหนังสือรับรองจะมีความผิด
ตามกฎหมาย แผนกวิช าช่างไฟฟ้ ากาลั ง ได้เล็ ง เห็ นถึงความส าคัญ ของพระราชบัญ ญั ติดังกล่ าว จึงได้จัด
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้ าในอาคาร ให้ กับนักศึกษา ระดับ ชั้น ปวส.1 และ
ปวส.2 ที่กาลังจะออกฝึกอาชีพและจบการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ ทดสอบมาตรฐานฝึ มื อ แรงงาน สาขาช่ า งไฟฟ้ า ในอาคารให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ตามที่
พระราชบัญญัติกาหนด
5.2 เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐานทางวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 และ 2 จานวน ๕๐ คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาสามารถทดสอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคารได้ 100%
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
2561
2562
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมทีป่ ฏิบัติ
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1. จัดทาโครงการและนาเสนอเพือ่
อนุมัติโครงการ
2. มอบหมายผูร้ ับผิดชอบโครงการ
3. ดาเนินโครงการ
4. ติดตามและควบคุมการ
ดาเนินงาน
5. สรุปผลและจัดทารายงานการ
ดาเนินงานโครงการ

7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขนั ธ์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ก.ย.
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่ า การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย
1. สายไฟ VAF 2x1.5 sq.mm
3 ม้วน
2. ตู้ Consumer Unit
3 ตู้
3. อุปกรณ์ประกอบท่อ
1 ชุด
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ

จ้านวนเงิน
2,400
2,400
3,879
8,679

หมายเหตุ

9. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษามีมาตรฐานผ่านเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
9.2 นักศึกษาเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
9.3 นักศึกษามีระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 จากแบบสรุปรายงานการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร
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โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นายสุทธิศักดิ์ ปานประดิษฐ แผนกช่างก่อสร้าง
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผูเรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ ้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึ กษา และมีคุณ ธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จ การศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลั กการ ทฤษฎี
และแนวปฏิบั ติต่าง ๆ ที่ เกี่ย วข้องกับ สาขาวิช าที่เรียน หรือทางาน โดยเน้น ความรู้ เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทั กษะวิช าชี พ และทั กษะชีวิต เป็ น ไปตาม มาตรฐานคุ ณ วุฒิ อาชี ว ศึก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ กษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุ ขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ จะช่วยการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่น
ตั้งใจ ในการศึกษาหาความรู้ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติด้านวิชาชีพ เป็นกระบวนการของการพัฒ นา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของนักเรียน อันนาไปสู่ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของนักเรียน ก่อให้เกิดความตระหนักในความสาคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิตใน
สังคม ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู่โลกอาชีพ
5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อช่วยกระตุ้นความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษาของนักเรียน
5.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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5.4 เพือ่ สร้างความตระหนักในความสาคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพแก่นักเรียน
5.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนเก่งสู่โลกอาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนแผนกช่างก่อสร้างมีความความตระหนักในความสาคัญของวิชาชีพในการประกอบ
อาชีพของตัวเอง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
2561
2562
ขัน้ ตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบตั ิ
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1. จัดทาโครงการและนาเสนอเพือ่
อนุมัติโครงการ
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลและจัดทารายงานการ
ดาเนินงานโครงการ

7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย
5 ท่อน
1. ไม้ยางหรือไม้กะบาก ขนาด 2"x4" (เต็ม) ยาว 3 m.
5 ท่อน
2. ไม้ยางหรือไม้กะบาก ขนาด 1.5"x5" ยาว 3 m.
3. F - Clamp แคลมป์จับงานหรือปากกาจับงานไม้
ขนาดยาว 24 "
4. เลื่อยอก (อย่างดี) ขนาด 18 "
5. ไม้อัดสัก ขนาด 6 mm.
6. สิ่วงานไม้ CROSSMAN ขนาด 1"
7. สิ่วงานไม้ CROSSMAN ขนาด 1.5"
8. สิ่วงานไม้ CROSSMAN ขนาด 2"

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ

2 ตัว
2 อัน
2 แผ่น
4 อัน
2 อัน
1 อัน
รวมทั้งสิ้น

จ้านวนเงิน
1,450
1,350
2,800
3,500
820
1,200
680
390
12,190

หมายเหตุ

ก.ย.
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9. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนแผนกช่างก่อสร้างมีความความตระหนักในความสาคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ
ของตัวเอง
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการดาเนินโครงการ
10.2 ประเมินผลความพึงพอใจจากครูและนักเรียน
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โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ ปวช.ช่างอุตสาหกรรม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นายครรชิต เชิญทอง แผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรขี ันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ ึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพั ฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อ าชีวศึกษาแต่ละระดับการศึ กษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทั กษะวิ ช าชี พ และทั กษะชี วิ ต เป็ น ไปตาม มาตรฐานคุ ณ วุฒิ อาชี ว ศึก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ กษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ งาน และการดารงชี วิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยแผนกเทคนิคพื้นฐานได้ จัดการเรียนการสอนในวิชางานฝึกฝีมือ1 รหัสวิ ชา 2100-1003
นั้นเพื่อเป็นการเตรียมการฝึก ซ้อมคัดเลือกตัวนักเรียนเป็นตัวแทนการแข่งทักษะวิชาชีพระดับจั งหวัดและ
ระดับภาค ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ทางแผนกเทคนิคพื้นฐานจึงได้จัดทาโครงการให้นักเรียนได้
แข่งขันกันในระดับจังหวัดเมื่อได้ผู้ชนะเลิศแล้วจึงจะทาการฝึกซ้อมเพิ่มเติมเพื่อจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับ
อาชีวศึกษากลาง ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างสูงสุดร่วมแข่งขัน
5.2 เพื่อให้นักเรียนเกิดการแข่งขันการเรียนในกลุ่มและต่างวิทยาลัยทั้งสี่วิทยาลัย
5.3 เพื่อเป็นการฝึกฝนและพัฒนาฝีมือควบคู่กับการเรียนการสอน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 10 คน
6.2 คัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของการแข่งขัน 4 ลาดับ
6.3 คัดเลือกนักเรียนที่จะได้ เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับภาคกลางต่อไป
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
2561
2562
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. เขียนโครงการเสนออนุมัติ
2. เมื่อได้รับการอนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. สรุปผลโครงการและรายงาน
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย
จ้านวนเงิน
หมายเหตุ
1. ตะไบแบนหยาบ 12 นิ้วยี่ห้อ ALLWAYS
10 ตัว
2,400
2. ตะไบแบนละเอียด 12 นิ้วยี่ห้อ Apex
5 ตัว
1,300
3. ดอกสว่าน ขนาด 5.00 ม.ม. H.S.S. Maxgo
1โหล
240
4. ดอกสว่าน ขนาด 6.5 ม.ม. H.S.S. Maxgo
1โหล
360
5. ดอกต๊าป M 10x 1.5 MM.
1 ชุด
300
6. ใบเลื่อยมือ 18 ฟัน/นิ้ว ยี่ห้อ starrett
5 ใบ
260
7. ด้ามจับต๊าปขนาด M10
1 อัน
140
รวมทั้งสิ้น
5,000
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนได้ฝึกซ้อมการแข่งขันระหว่างกลุ่มที่เรียนวิชางานฝึกฝีมือ
9.2 ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานฝึกฝีมือระดับจังหวัด และระดับภาคต่อไป
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 นักเรียนได้รับเลือกจากการแข่งขันไปเป็นตัวแทนของวิทยาลัยเพื่อแข่งขันระดับ อ.ศ.จ. ต่อไป
10.2 ประเมินผลจากแบบสอบถาม
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โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ้าปีการศึกษา 2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นางสาวสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ และแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผูเรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึ กษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี
และแนวปฏิบั ติต่าง ๆ ที่ เกี่ย วข้องกับ สาขาวิช าที่เรียน หรือทางาน โดยเน้น ความรู้เชิ งทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทั กษะวิช าชี พ และทั กษะชีวิ ต เป็ น ไปตาม มาตรฐานคุ ณ วุฒิ อาชี ว ศึก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ กษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เป็น การจัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติงานตามสาขาวิชาที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สมรรถนะประจาสาขาวิชา จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ที่นักเรียน-นักศึกษาจะต้องมีการปฏิบัติงานจริง และมี
การวัดผลที่เป็นมาตรฐานของอาชีวศึกษา ฉะนั้น การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะ
วัด ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พร้อมวัดระดับความรู้ของผู้เรียนก่อนสาเร็จการศึกษา
ดังนั้น ทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น โดยร่วมกับฝ่ายวิชาการ เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบความรู้ต ามสมรรถนะมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ และสมรรถนะประจาสาขา
วิชาชีพของตนและเพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนก่อนสาเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความชานาญในวิชาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ
ปวช.3 จานวน 58 คน และระดับ ปวส.2 จานวน 55 คน รวมทั้งสิ้น 113 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับ ปวช.3 ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพร้อยละ 100 และระดับ ปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 100
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
2561
2562
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. จัดทาโครงการและนาเสนอเพือ่ อนุมัติ
2. ประชุมกาหนดการทดสอบ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
และจัดประชุมคณะกรรมการ
4. เริ่มฝึกติวแนวข้อสอบให้กับนร./นศ.
5. ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
6. ตรวจข้อสอบสรุปผล/ประกาศผลสอบ
7. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน

7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน
หมายเหตุ
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80แกรม
2 ลัง
1,300
2. ทารูปเล่ม
2 เล่ม
200
รวมทั้งสิ้น
1,500
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ระดับปวช.3 และระดับปวส.2 เข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 100
9.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปวช.3 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละ 100 และระดับปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 100
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10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสรุปผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
10.2 รายงานผลการดาเนินโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2561
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โครงการเก่งยกแผนก season 8
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

คณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ความภูมิใจในความเป็นไทย และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึ กษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทั กษะวิช าชี พ และทั กษะชีวิต เป็ น ไปตาม มาตรฐานคุ ณ วุฒิ อาชี ว ศึก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ กษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชี วิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒ นาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้ านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จั ดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดแทรกทักษะตาม
ความต้องการในศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้เรีย นทั้งวัย
เรีย นและวัย ท างาน ตามหลั กสู ตรมาตรฐานคุณ วุฒิ อ าชีว ศึกษาแต่ล ะระดั บ การศึกษา ตามระเบี ยบหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีหน้ าที่จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาพื้ นฐานของหลักสูตรการ
จัดการอาชีวศึกษา ทั้งระดับ ปวช.และปวส. ซึ่งผู้เรียนต้องนาความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาชีพและใช้
ในการดาเนินชีวิต ตลอดจนนาความรู้ไปใช้ในการสอบ V-net
แผนกวิ ช าสามั ญ สั ม พั น ธ์ จึ งได้ จั ด ท าโครงการเก่ งยกแผนก Season 8 เพื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก เรีย น
นักศึกษา สนใจหาความรู้และแสดงศักยภาพด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา พัฒนาตนเองด้านวิชาการ
5.2 เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงคุณภาพ
6.1.1 ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพละ 12 คน รวมเป็น 132 คน
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
6.2.2 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
7. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขัน้ ตอนการด้าเนินการ/
2561
2562
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค
กิจกรรมที่ปฏิบตั ิ
1. เสนอโครงการ
2. เตรียมความพร้อม
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. รายงานผลและสรุปผล
7.1 ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย
1. กระดาษทาเกียรติบัตร
1 ห่อ
2. ค่าของรางวัล
11 ชุด
3. ค่าวัสดุจัดกิจกรรม
รวมทั้งสิน้
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ
9.2 นักเรียนักศึกษาสนใจแสวงหาความรูม้ ากขึ้น
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
10.2 ผลคะแนนของผู้เข้าแข่งขัน
10.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ

จ้านวนเงิน หมายเหตุ
150
4,800
2,050
7,000
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โครงการพัฒนาทักษะ เครื่องดื่มและการบริการ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ลักษณะโครงการ

นายพิชยะ เกียรติมาลา แผนกวิชาการโรงแรม
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึก ษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทั กษะวิ ช าชี พ และทั กษะชีวิต เป็ น ไปตาม มาตรฐานคุ ณ วุฒิ อ าชี ว ศึก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ กษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชี วิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม
จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ เจตคติ และกิ จนิ สั ยที่ ดี ภู มิใจและ รัก ษาเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจติ สานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
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4. สภาพปัญหา/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนการสอนในวิชาชีพของนักเรียน แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์นั้นมีการเรียนการสอนทางด้านความรู้และฝึกทักษะปฏิบัติในวิชาชีพ และนอกจากนี้เพื่อให้มี
การเรียนรู้เรื่องของการสอนวิชาชีพของงานด้านบริการเพิ่มขึ้นจึงได้ โครงการพัฒนาทักษะ เครื่องดื่มและการ
บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะความรู้ ความชานาญงานเป็นลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนของแผนกวิชาการโรงแรม ที่ สาเร็จการศึกษาและออกไปสู่สถานประกอบการเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้จริง นอกจากนี้แล้วยังเป็นการฝึกในเรื่องของการประยุกต์วิชาชีพในการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนนามาใช้ปฏิบัตไิ ด้จริง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน ตระหนักถึงความสาคัญของวิชาชีพการโรงแรม
5.2 เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาชีพการโรงแรม
5.3 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิชาชีพการโรงแรม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน แผนกวิชาการโรงแรม ปวช.2
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนได้รบั การพัฒนาด้านงานบริการ เพื่อการประกอบอาชีพ
6.2.2 นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรม ตระหนักถึงความสาคัญของวิชาชีพการโรงแรม
มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้จริง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขัน้ ตอนการด้าเนินการ/
2561
2562
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. เขียนโครงการและเสนอเพื่อ
อนุมัติ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินโครงการ
4. สรุปและรายงานผล

7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย
จ้านวนเงิน
หมายเหตุ
900 บาท
1. ไวน์ ขาว
1 ขวด
2. ไวน์ แดง
1 ขวด
900 บาท
1 ขวด
800 บาท
3. Whisky (เหล้า)
4. Brandy
1 ขวด
750 บาท
5. Rum
1 ขวด
500 บาท
6. Gin
1 ขวด
500 บาท
7. vodka
1 ขวด
500 บาท
1 ขวด
500 บาท
8. Tequila
9. โซดา
12 ขวด
120 บาท
1 ขวด
960 บาท
10. กรีนาดีน
11. น้าผลไม้กล่อง
12 กล่อง
1,080 บาท
12. เครื่องปั่นน้าผลไม้สมูทตี้
1 ชุด
4,000 บาท
- กาลังมอเตอร์ 2200 W
รวมทั้งสิ้น 11,510 บาท
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีความมั่นใจในการให้บริการ
9.2 นักเรียนมีการปฏิบัติงานบริการด้วยมารยาทและจรรยาบรรณของผู้ให้บริการ
9.3 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่องานของผู้ให้บริการ
10. การติดตามประเมินโครงการ
10.1 แบบสอบถามโครงการ
10.2 รูปเล่มโครงการ
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โครงการสอบคัดเลือก และสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ้าปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ ละระดับการศึกษา และมีคุณ ธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จ การศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี
และแนวปฏิบั ติต่ าง ๆ ที่ เกี่ย วข้องกับ สาขาวิ ช าที่เรียน หรื อทางาน โดยเน้น ความรู้เชิ งทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทั กษะวิช าชี พ และทั กษะชีวิต เป็ น ไปตาม มาตรฐานคุ ณ วุฒิ อาชี ว ศึก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ กษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ งาน และการดารงชี วิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม
จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ เจตคติ และกิ จนิ สั ยที่ ดี ภู มิใจและ รัก ษาเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ข องตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยมอบหมายให้สถานศึกษา
ในสังกัด ดาเนินการการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ได้ดาเนินการเปิดรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ และประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลั ยฯเห็ นความส าคัญในการพั ฒนาคุ ณภาพ และ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน จึงกาหนดให้มีการสอบคัดเลือก และสั มภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อตรวจสอบ
คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยนาผลการสอบไปจัดการด้านอาชีวศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงาน สถานประกอบการและดูบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562
5.2 เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษาด้านความรู้ความสามารถ และทักษะด้าน
วิชาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชีว้ ัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนเข้าสอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
7.1 ระยะเวลา
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

2562
มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค

ส.ค ก.ย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย
หมวดค่าตอบแทน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2,880
1. จัดเตรียมแบบทดสอบลงโปรแกรม จานวน
6 X 240 บาท X 2 วัน
2. คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก และสถานที่
จานวน 15 X 240 บาท X 2 วัน
3. สัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา
จานวน 24 X 240 บาท X 2 วัน

จ้านวนเงิน หมายเหตุ
2,880
7,200
11,520

รวมทั้งสิ้น

21,600

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษามีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงานผลตามระยะเวลา/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึ กษามีความรู้เกี่ย วกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี
และแนวปฏิบั ติต่ าง ๆ ที่ เกี่ย วข้องกับ สาขาวิช าที่เรียน หรือทางาน โดยเน้น ความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทั กษะวิช าชี พ และทั กษะชี วิ ต เป็ น ไปตาม มาตรฐานคุ ณ วุฒิ อาชี ว ศึก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ กษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ งาน และการดารงชี วิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม
จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ เจตคติ และกิ จนิ สั ยที่ ดี ภู มิใจและ รัก ษาเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยมอบหมายให้สถานศึกษา
ในสังกัด ดาเนินการการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านวิชาชีพด้วยการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา เพื่อให้การจัดการด้านอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึก ษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3
ปวส.2
5.2 เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ตรงและสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเข้า ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (VNET) มากกว่าร้อยละ 80 ของจานวนนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิสอบ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาสอบผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ มากกว่าร้อยละ 50
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมทีป่ ฏิบัติ

2561
2562
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1. รับนโยบาย/ ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการโครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- ประกาศรายชื่อผูเ้ ข้ารับการทดสอบ
- ดาเนินการสอบ V-NET

4. ติดตามผลและสรุปรายงาน
5. รายงานประเมินผลโครงการ

7.1 ระยะเวลา
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน หมายเหตุ
ค่าตอบแทนและใช้สอยวัสดุ อุปกรณ์
รวมทั้งสิน้
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ

4,000
4,000
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯ มีเวทีให้นักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบความรู้ ความสามารถ ด้านอาชีวศึกษา
9.2 วิทยาลัยฯ ทราบข้อมูลผลการสอบ และนาข้อมูลผลการสอบไปปรับปรุงการเรียนการสอน
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลจานวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าสอบ V-NET ประจาปีการศึกษา 2561
10.2 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือวิชาชีพ ประจ้าปีการศึกษา 2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้
มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จ การศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี
และแนวปฏิบั ติต่าง ๆ ที่ เกี่ย วข้องกับ สาขาวิช าที่เรียน หรือทางาน โดยเน้น ความรู้ เชิ งทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทั กษะวิช าชี พ และทั กษะชีวิต เป็ น ไปตาม มาตรฐานคุ ณ วุฒิ อาชี ว ศึก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ กษา สามา รถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบั ติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม
จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ เจตคติ และกิ จนิ สั ยที่ ดี ภู มิใจและ รัก ษาเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ 3 มาตรฐานที่ 1 พัฒนากาลังคนให้มีความรู้
และทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ เพื่อให้สามารถนาความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพจึงจัดให้มีการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส. 2 ก่อนที่จะจบการศึกษา

86

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนา นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถด้านทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ
5.2 เพื่อประกันคุณภาพความรู้ ความสามารถด้านทักษะฝีมือของนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทีล่ งทะเบียนครบทุกรายวิชาแล้ว เข้าทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพสามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ที่กาหนด ร้อยละ 90
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย

2562
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
7.1 ระยะเวลา
มกราคม – มีนาคม 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน หมายเหตุ
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์
2,000
2. ค่าตอบแทน
24,000
3. ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
8,000
รวมทั้งสิ้น
34,000
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบความรู้ความสามารถจากข้อสอบที่ได้มาตรฐาน จากสานักมาตรฐาน
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)
9.2 นักเรียนระดับ ปวช. ที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพสามารถสาเร็จการศึกษาตามระเบียบฯ
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงานผลตามระยะเวลา/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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โครงการสอบวัดผลประเมินผลและตรวจสอบผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึ กษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จ การศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี
และแนวปฏิบั ติต่าง ๆ ที่ เกี่ย วข้องกับ สาขาวิช าที่เรียน หรือทางาน โดยเน้ น ความรู้เชิงทฤษฎี และหรื อ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทั กษะวิช าชี พ และทั กษะชีวิต เป็ น ไปตาม มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อาชี ว ศึก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม
จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ เจตคติ และกิ จนิ สั ยที่ ดี ภู มิใจและ รัก ษาเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ วิ ทยาลั ยเทคนิ คประจวบคี รี ขั นธ์ ได้ เปิ ดการเรี ยนการสอนในระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในระบบปกติประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มีการกาหนดให้จัดสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อวัดผลและประเมินผลด้านความรู้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษา เป็นการยกระดับมาตรฐานการเรียนให้สูงขึ้น และเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษา ในโอกาสต่อไป
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5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อประเมินผลรายวิชาทั้งหลักสูตร
5.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักความสาคัญของการสอบ (ต้องเตรียมตัวสอบ)
5.3. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
6.2 เชิงคุณภาพ
62.1 นักเรียน นักศึกษาทาข้อสอบด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย

2562
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการเพือ่ อนุมัติ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
7.1 ระยะเวลา
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรขี ันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน หมายเหตุ
1. ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
5,000
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์
10,000
รวมทั้งสิ้น
15,000
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
9.1 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2561 ได้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียน
9.2 ผลการเรียนในโปรแกรม RMS และ ศธ.02 ถูกต้องตรงกัน
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงานผลตามระยะเวลา/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริห ารจัด การทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภ าพ มีความสาเร็จในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่ วยงานต้นสังกัดหรือหน่ว ยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย ประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้ องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่
หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถานศึกษาอาชีวศึกษามีภารกิจในการผลิตกาลั งคนระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดั บ
เทคโนโลยี โดยเน้ น ให้ มี ทั ก ษะที่ ห ลากหลาย (Multi Skill) เปลี่ ย นแปลงไปสู่ สั งคมฐานความรู้ (Social
Knowledge Based) เพื่อพัฒนาประเทศ ตระหนักในความสาคัญของการสร้างคุณภาพ โอกาส ความร่วมมื อ
มุ่งเน้นการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาทั้งปริมาณ และคุณภาพ มรสมรรถนะ ทักษะฝีมือ เป็นที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการ สอดคล้ องกั บความต้องการกาลังคนด้ านอาชีวศึกษา ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และ
ระดับชาติ เน้นการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) พั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะร่ว มกั บ สถานประกอบการ
ตอบสนองความต้ อ งการกาลั งคนในประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม ประเภทวิช าพาณิ ช กรรม/บริห ารธุรกิ จ
ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปะกรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง ป ระเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุต สาหกรรมส่งทอ และประเภทวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
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เมื่อพิจารณาแนวโน้มสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบัน จานวนแรงงานอาชีวศึกษามีความขาดแคลน
และไม่ตรงสาขา ในแต่ละอุตสาหกรรม ในภาพรวมทั่วประเทศ เนื่องมาจากหลักสูตรไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการแรงงานตามสาขาวิ ชา ฝ่ายวิชาการได้ตระหนักถึงความสาคัญในภารกิจดังกล่าว จึงได้จัดทา
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อร่วมมือกับ
ทางสถานประกอบการที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา
ภายหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จสิ้นลง เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
5.2 เพื่อผลิตผู้สาเร็จการศึกษาทั้งปริมาณ และคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะฝีมือ เป็นที่ยอมรับของ
สถานประกอบการ สอดคล้องงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ สถานศึกษามีหลักสูตรที่ได้พฒ
ั นาร่วมกับสถานประกอบการครบทุกสาขาวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

2562

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค

ส.ค ก.ย

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. จัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ

7.1 ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์และสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน หมายเหตุ
10,000
ค่าดาเนินการ/ค่าใช้สอยวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

10,000

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่ได้ร่วมกับสถานประกอบการ จานวน 11 สาขาวิชา
10. การติดตามประเมินผลโครงการ
10.1 สอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ ีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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โครงการติดตามและประเมินการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริห ารจัด การทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภ าพ มีความสาเร็จในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ หน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย ประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้ องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่
หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการผลิตผู้เรียนด้านอาชี วศึกษาให้มากขึ้น เพื่อรองรับการจ้างงาน
ทัง้ ภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพที่เป็นความต้องการ
ของตลาดแรงงานที่กาลังขยายตัวในทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตกาลังคนจาเป็น
อย่างยิ่งต้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้นักเรียนได้หั นมาสนใจเรียนทางด้านอาชีพซึ่งมีตลาด
รองรับอย่างแน่นอนให้มากขึ้น แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนมุ่งที่จะสนับสนุน
ให้มีการเรียนสายสามัญเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้ขาดกาลังคนในภาคแรงงานเป็นอย่างมาก รัฐบาล
จึงมีนโยบายที่จะให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมั ธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กันไป
เพื่ อ ให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายมี ค วามรู้ พื้ น ฐานด้ า นอาชี พ และสามารถเข้ า สู่
ตลาดแรงงานได้ทันที การจัดการอาชีวศึกษาและฝึก อบรมวิชาชีพถือเป็นอีกช่ องทางหนึ่งที่สอดคล้องและ
สัมพัน ธ์กับตลาดแรงงาน สามารถผลิ ตกาลั งคนในระดับฝีมื อที่ได้มาตรฐาน สานั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการจัดการอาชีวศึกษาอย่างหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งนี้
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เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทางานตามความถนัด ความ
สนใจ และสามารถเข้าถึงการอาชี วศึกษาได้ง่ายขึ้น โดยการขยายวิชาชีพและกลุ่ มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการ
จัดการอาชีวศึกษาให้ชัดเจน ทั่วถึง และรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 ติดตามผลสัมฤทธิ์ การจัดการศึกษาหลักสูตรร่วมอาชีวศึกษา หลักสูตรทวิศึกษา เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ให้การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสาหรับผู้เรียน
5.2 ติดตามและประเมินผลความสาเร็จผู้เรียน หลักสูตรร่วมอาชีวศึกษา ของผู้เรียนในทั้ง 3
โรงเรียนในปีการศึกษา 2562
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส้าเร็จ
6.1 ผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา หลักสูตรทวิภาคี ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก
6.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา อยู่ในระดับดีมาก
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

2562

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค

ส.ค ก.ย

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. จัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ

7.1 ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนที่ร่วมจัดการศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน
หมายเหตุ
ค่าดาเนินการ/ค่าใช้สอยวัสดุ

224,800
รวมทั้งสิ้น

224,800

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ
9.2 นักเรียนมีความสนใจเข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพมากขึ้น
10. การติดตามประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินความสามารถด้านวิชาชีพนักเรียนที่เรียนจบแต่ละวิชา
10.2 ประเมินความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทางด้านวิชาชีพ

(เงินสนับสนุนจาก สอศ.)
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โครงการจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริห ารจั ด การทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภ าพ มีความสาเร็จในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพั ฒ นาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่ อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดแทรกทักษะตาม
ความต้องการในศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัย
เรีย นและวัยทางาน ตามหลั กสูตรมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชี วศึ กษา แต่ล ะระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเกีย่ วกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สื่ อการเรีย นการสอน เป็ น องค์ ป ระกอบที่ส าคัญ มากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน
นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ บทบาทของสื่อการเรีย นการสอน ก็คือ เป็นตัวกลาง
หรือเครื่องมือ หรือช่องทางที่ใช้สื่ อข้อมูล ความรู้ เรื่องราว หรือสิ่งบอกกล่าว (Information) ของผู้สอนไปสู่
ผู้เรียน เพื่อทาให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการจัดการเรียนการสอนได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สื่อการเรียนการสอนที่ถือว่าทันสมัยมาก ก็คือ รูปแบบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อประเภทซอฟต์แวร์
คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง การพั ฒ นาเป็ น ไปอย่ างรวดเร็ว ควบคู่ ไปกั บ เทคโนโลยีท างด้ านคอมพิ ว เตอร์ ที่ เรีย กว่ า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) หรือสื่อประสมที่เรียกว่า มัลติมิ
เดีย (Multi Media) เป็นต้น อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่ อ ช่ว ยในการพั ฒ นาการเรีย นรู้ของนั กเรียน นั ก ศึกษา ได้ เกิด การเรียนรู้ ที่ ห ลากหลายและมี
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ประสิทธิภาพ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีความเพียงพอ มีความ
ทันสมัย และอยู่ในสภาพทีส่ ามารถนาไปใช้งานได้ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในการนี้งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาบูรณาการการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน เพื่ อเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงได้
จัดโครงการจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 ขึน้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
5.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
จานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ประโยชน์จากและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสม และพอเพียงสาหรับการจัดการเรียนการสอน
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถยกระดับผลการเรียนให้ดีขึ้นจากการใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอน
ที่จัดหามาให้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย

2562
ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ดาเนินการตามโครงการ
3. สรุปผลโครงการ

7.1 ระยะเวลา
ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน
1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

15,000

2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (VISUALIZER)

18,000
33,000

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ

หมายเหตุ

ส.ค ก.ย
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ประโยชน์จากและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ
พอเพียงสาหรับการจัดการเรียนการสอน
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น จากการใช้
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่จัดหามาให้
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อการเรียนการสอน
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โครงการตรวจเยี่ยมและลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือจ่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้ห ลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริห ารจัด การทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภ าพ มีความสาเร็จในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดย
ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวการณ์แข่งขัน
ปัจจุบันและอนาคตจาเป็นต้องมีกาลังแรงงานในประเทศที่มี คุณภาพ การอาชีวศึกษาซึ่ งเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการผลิตกาลังคนสู่งานอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและหรือบริการ
โดยหลั ก สู ต รต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น ง่ า ยต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของภาคธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนด้วยการปฏิบัติจริง
และการประเมินตามสภาพจริงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกิดผลสั มฤทธิ์แก่ผู้เรียน และตรง
ตามเป้าหมายของหลักสูตร งานอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จั ดโครงการ “ตรวจเยี่ยมและลงนามความ
ร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ” ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึ กษาและสถาน
ประกอบการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึ กษาและสถานประกอบการในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพิ่มมากขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

2562
มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค

ส.ค ก.ย

1. วางแผนดาเนินการ
2. ปฎิบัติตามแผน
3. ปรับปรุงแก้ไข
4. สรุปรายงานผล

7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย
1. กิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
2. กิจกรรมการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ

1 ตู้
รวมทั้งสิ้น

จ้านวนเงิน

หมายเหตุ
8,000 งบประมาณ
สนับสนุน
12,000 จาก สอศ.
20,000

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี
9.2 มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9.3 มีความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 มีการบั น ทึกลงนามความร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึ กษา เข้าฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ
10.2 มีการตรวจเยี่ยมเข้าพบสถานประกอบการ
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โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานหลักสูตรระยะสั้น ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริห ารจัด การทรั พ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภ าพ มีความสาเร็จในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสัง กัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพั ฒ นาอย่างเป็นระบบต่อเนื่ อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริย ธรรมและ
ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชี พ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดแทรกทักษะตาม
ความต้องการในศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ งตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัย
เรีย นและวัย ท างาน ตามหลั กสู ตรมาตรฐานคุณ วุฒิ อ าชีว ศึกษาแต่ล ะระดับ การศึ กษา ตามระเบี ยบหรื อ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัด การ
สถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดย
ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คลชุ ม ชนองค์ ก รต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งสั งคมแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารจั ด ท า
นวัต กรรม สิ่ งประดิ ษ ฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และการพั ฒ นาศั กยภาพศูน ย์ บ่ มเพาะผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษาและผู้เรียน
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล
ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่า งประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา
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กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
คนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ ศูนย์พัฒ นาส่ง เสริม ประสานงาน
กิจการพิเศษ ดาเนินการจัดโครงการการจัดอาชีวะ เพื่อผู้สูงวัย สตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. เพื่อเป็นการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพในสังคมไทย โดยคานึงถึง
การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ที่ 4
การศึกษา สาธารณสุ ข คุณ ธรรม จริย ธรรม และคุณ ภาพชีวิ ต ข้อ 4.1 แผนงานขยายโอกาสและพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ มาตรการส่งเสริมเส้นทางอาชีพ
ดังนั้น เพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนการสร้างโอกาส และสร้างภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตต่อไป
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้จัดทาโครงการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ สนับสนุน
ให้มีการฝึกอบรมในการทาอาชีพเสริม เพื่อเป็นการใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรัก
ความสามัคคี ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว โดยส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ
5.2 เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
5.3 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
5.4 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
5.5 เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
ประชาชนทุกกลุ่ม ผู้สูงวัย สตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. จานวน 180 คน
7. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

2562
มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค

1. เสนอโครงการ
2. รับสมัครและลงทะเบียน
3. เปิดเรียนระยะสั้น
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน

7.1 ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2561 – กรกฎาคม 2562
7.2 สถานทีด่ าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรขี ันธ์

ส.ค ก.ย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย
6 ห้อง
ค่าวัสดุฝึก/วัสดุสานักงาน/วิทยากร
(30 คน/ห้อง)
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ

จ้านวนเงิน

หมายเหตุ
งบจัดสรร
95,000
จาก สอศ.
95,000

9. ดัชนีชวี้ ดั ความส้าเร็จของโครงการ
9.1 ด้านปริมาณ
9.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น จานวน 180 คน
9.2 ด้านคุณภาพ
9.2.1. นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จักการทางานเป็นทีม
เป็นหมู่คณะ
9.2.2 นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนอยู่ในหลักพระพุทธศาสนา
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
9.2.3. นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ได้รู้จัก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีภาวการณ์เป็นผู้นา
9.2.4. นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นได้รับการยอมรับจากสังคม ชุมชน
10. การติดตามและประเมินโครงการ
10.1 แบบสรุปรายงานผลหลังเสร็จสิ้นโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจาปี
งบประมาณ 2562
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โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) รูปแบบไตรภาคี
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจ้าปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายอลงกต ใหม่น้อย รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
นายมนตรี เชิญทอง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายพิชยะ เกียรติมาลา หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
นางภัทร์ทิญา ระย้าแก้ว ครูประจาแผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวเรณู ขาทวี
ครูประจาแผนกวิชาการโรงแรม
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
1. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริห ารจัด การทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภ าพ มีความสาเร็จในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.4 ด้านการนานโยบายสู่ การปฏิบัติ สถานศึกษามีค วามสาเร็จในการดาเนิ นการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดย
ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึ กษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
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4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญั ติการอาชีวศึกษา พุทธศัก ราช 2551 มาตรา 6 การจัดการศึกษาเรียน
ร่ ว มหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ทวิ ศึ ก ษา) คื อ การจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนในสาย
วิชาชีพ เมื่อผู้เรีย นสาเร็จการศึกษาครบตามหลั กสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิ การศึกษา ทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เป็น
แนวคิดใหม่และเป็นการสร้างนวัตกรรมในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้
ผู้ เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) ในการศึ ก ษาทางด้ านวิ ช าชี พ เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะและความรู้
ความสามารถต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการมีงานทามากกว่า
การมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพียงอย่างเดียว เป็นความร่ว มมือการจัดการศึกษา
ระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาน
ประกอบการต่างๆ ในการจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน การเทียบโอนหน่วยกิต รวมทั้งการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ นั้น
วิทยาลั ย เทคนิ คประจวบคี รีขันธ์ เป็น สถานศึก ษาในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา ที่ จั ด การเรี ย นการสอนด้ า นวิ ช าชี พ ให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาตามนโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการอาชีว ศึกษา โดยในปี การศึ กษา 2562 วิท ยาลั ยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ได้ ประสานความ
ร่ว มมื อกั บ สถานศึก ษาในสั ง กัด ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน ในเขตพื้ น ที่ อาเภอเมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ์ อาเภอกุยบุรี ได้แก่ โรงเรียนกุยบุรี วิทยา อาเภอกุยบุรี จัง หวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการจัด
การศึกษาในระบบทวิศึกษา รูปแบบไตรภาคี ประจาปีการศึกษา 2562
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ ประชาชนวัยเรียนและวัยทางาน ตามความ
ถนัดและความสนใจ
5.2 เพื่ อ ขยายกลุ่ ม เป้ า หมายไปสู่ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในการเข้ า สู่ ห ลั ก สู ต ร
อาชีวศึกษา
5.3 เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กส าหรั บ ผู้ เ รี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ที่ มี ค วามประสงค์
จะเรียนควบคูไ่ ปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายเข้ าร่วม
โครงการ จานวน 1 สถานศึกษา โรงเรียนกุยบุรีวิทยา อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6.1.2 นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ของแต่ละสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการระบบทวิ
ศึกษา รูปแบบไตรภาคี ในสาขาวิชาการโรงแรม จานวน 30 คน
6.1.3 วิทยาลัยฯ สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ใน
แต่ละสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตรวิชา
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึ กษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) รูปแบบไตรภาคี สามารถเทียบโอนรายวิชาพื้นฐาน เข้าสู่ รายวิชาในกลุ่ม
วิชาต่างๆ ของหมวดทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จานวนไม่น้อย
กว่า 22 หน่วยกิต
6.2.2 นั ก เรี ย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ที่ เ ข้ าร่ ว มโครงการเรี ย นร่ว มหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) รูปแบบไตรภาคี สามารถเทียบโอนรายวิชาเข้าสู่หมวดวิชาเลือกเสรี
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จานวนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
6.2.3 นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ร้ อ ยละ 80 ของจ านวนผู้ เรี ย นในระบบทวิ ศึ ก ษา
ผ่านการประเมินรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา
และสาขาวิชา
6.2.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนในระบบทวิศึกษารูปแบบ
ไตรภาคี ได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา และ
สาขาวิชา
6.2.5 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนในระบบทวิศึกษารูปแบบ
ไตรภาคี ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่กาหนด
6.2.6 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนในระบบทวิศึกษารูปแบบ
ไตรภาคี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกาไม่น้อยกว่า 2 - 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเข้า
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

2562
มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค

1. จัดประชุมความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลัยฯ กับ
สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย
2. ขออนุมัติและขออนุญาต
ดาเนินการโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
4. ประชุมวางแผนการจัด
หลักสูตรการเรียนฯ
5. จัดการเรียนการสอน
6. ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียน

7.1 ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนกุยบุรี อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

ส.ค ก.ย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน
1. ค่าตอบแทนครูผสู้ อน ให้นาคาบสอนในระบบทวิศึกษามารวม
กับการคิดค่าสอนในระบบปกติ
2. ค่าน้ามันและค่าพาหนะในการเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว ให้
เบิกจ่ายค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัวเหมาจ่ายกิโลเมตร
ละ 4 บาท ตามระเบียบของทางราชการ (โดยคานวณจาก
วิทยาลัยฯ ถึงสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย)

หมายเหตุ
ตามยอด
จัดสรรค่าสอน
งบประมาณ
จัดสรร สอศ.

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมหลักสู ตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) รูปแบบไตรภาคี สามารถเทียบโอนรายวิชาพื้นฐาน เข้าสู่รายวิชาในกลุ่ม
วิชาต่างๆ ของหมวดทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จานวนไม่น้อ ย
กว่า 22 หน่วยกิต
9.2 นั ก เรี ย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการเรีย นร่ ว มหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) รูปแบบไตรภาคี สามารถเทียบโอนรายวิชาเข้าสู่หมวดวิชาเลือกเสรี
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จานวนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
9.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนในระบบทวิศึกษา รูปแบบ
ไตรภาคี ผ่านการประเมินรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละ
ประเภทวิชา และสาขาวิชา
9.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนในระบบทวิศึกษา รูปแบบ
ไตรภาคี ได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา และ
สาขาวิชา
9.5 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนในระบบทวิศึกษา รูปแบบ
ไตรภาคี ได้คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่กาหนด
9.6 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนในระบบทวิศึกษา รูปแบบ
ไตรภาคี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบทุกภาคเรียน โดยมีเวลาเข้า
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 การวัดผลและประเมินผลของครูผู้สอน ระบบทวิศึกษา รูปแบบไตรภาคี ทุกภาคเรียน
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ประจ้าปีการศึกษา 2561
1. ชือ่ บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมความภูมิใจในความเป็นไทย และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ล ะระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี
และแนวปฏิบั ติต่าง ๆ ที่ เกี่ย วข้องกับ สาขาวิ ช าที่เรียน หรือทางาน โดยเน้น ความรู้เชิงทฤษฎี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทั กษะวิช าชี พ และทั กษะชีวิต เป็ น ไปตาม มาตรฐานคุ ณ วุฒิ อาชี ว ศึก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ กษา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบั ติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คลชุ ม ชนองค์ ก รต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งสั งคมแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารจั ด ท า
นวัต กรรม สิ่ งประดิ ษ ฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิ จัย และการพั ฒ นาศั กยภาพศูน ย์ บ่ มเพาะผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษาและผู้เรียน
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3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สถานศึกษาส่งเสริมสนั บสนุนให้มีการ
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึก ษา ผู้เรียน หรือ
ร่ ว มกั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ และเผยแพร่ สู่
สาธารณชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่ มเติม พ.ศ.2545 มาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรีย นทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้ และถือว่ าผู้เรียนสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ในหมวด 1
ได้กล่าวถึง การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างเป็นสุข นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิ ตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล
พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจุดเน้นด้าน
การเพิ่มปริมาณผู้ เรีย นสายอาชีพ ให้ ส ถานศึกษาในสังกั ดคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา รักษาเป้าหมาย
ผู้เรียนในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ และเพิ่มปริ มาณผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดย
ก าหนดให้ ด าเนิ น กิ จ กรรม โครงการให้ ส ามารถเข้ า ถึ งกลุ่ ม เป้ า หมายผู้ มี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ การเลื อ กเรี ย น
อาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และผู้ปกครอง
มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ประจวบคี รี ขั น ธ์ พุ ท ธศั ก ราช 2561 มี จุ ด มุ่ งหมาย
ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน ตามนโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิก าร และส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่เน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการ ได้ฝึกทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การฝึกให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดเชิงระบบผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบของ Project Base Learning
การจัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเพื่อให้นักเรี ยน นักศึกษา ได้มีโอกาสได้จัดแสดง
นาเสนอผลงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน จึงได้กาหนดจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ประจาปี
การศึกษา 2561 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน
5.2 เพื่อประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
5.3 เพื่อสร้างมีเจตคติและกิจนิสั ยในการทางานด้ว ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริย ธรรม
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
6. เป้าหมาย และตัวชีว้ ัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู นักเรียน ที่ร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เข้า
ร่วมโครงการ 100%
6.1.2 มีจานวนโครงการ จากกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 ไม่น้อยกว่า 100 โครงการ
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงการสร้าง
และหรือพัฒนางาน ทักษะทางด้านวิชาการตามสาขาวิชาเรียนของตนและเกิดทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
6.2.2 ครูผู้สอนประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม
กระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิ ดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย

2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ประชุมมอบหมายงาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
1. สนับสนุนโครงการที่ได้รบั คัดเลือกเพื่อต่อยอด
พัฒนาสู่การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ระดับจังหวัดระดับภาค และระดับประเทศ
- ทุกแผนกวิชานาเสนอเค้าโครงฯเพื่อชิงทุนฯ
สัปดาห์ที่ 5
- การจัดกิจกรรมนาเสนอเค้าโครงเพื่อชิงทุนฯ
2. สนับสนุนกิจกรรมการสอบโครงการ/จัด
นิทรรศการนาเสนอโครงการ

จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน

หมายเหตุ

38,000 - จานวน 13 แผนกวิชา
- ด้าเนินการในสัปดาห์
ที่ 5
35,000 บาท
3,000 บาท
10,000 - จานวน 13 แผนกวิชา
- ด้าเนินการในสัปดาห์
ที่ 16

รวมเป็นเงิน

48,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงการสร้ าง
และหรือพัฒนางาน ทักษะทางด้านวิชาการตามสาขาวิชาเรียนของตนและเกิดทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
9.2 ครู ผู้ ส อนประมวลความรู้แ ละทั ก ษะในการสร้า งและหรือ พั ฒ นางานในสาขาวิช าชี พ ตาม
กระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
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9.3 นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 จานวน ครู นักเรียน ที่ร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
10.2 จานวน โครงการ/สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
10.3 แบบสอบถาม
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โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาจีนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ฝ่ายวิชาการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้ มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีว ศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม
จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ เจตคติ และกิ จนิ สั ยที่ ดี ภู มิใจและ รัก ษาเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.4 ด้านทั กษะการสื่ อ สารภาษาต่ างประเทศ ผู้ ส าเร็จการศึก ษาอาชี ว ศึก ษามี ทั กษะการสื่ อ สาร
ภาษาต่ างประเทศ มากกว่ า 1 ภาษา โดยผ่ านการเรีย นวิ ช าภาษาต่ างประเทศ อาทิ เช่ น ภาษาอั งกฤษ
ภาษาจีน และภาษาพม่า เป็นต้น โดยที่สถานศึกษาให้ความสาคัญในการจัดการศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศ
โดยบรรจุลงในแผนการเรียนอย่างเป็นระบบและผู้เรียนทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 มาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ในหมวด 1
ได้กล่าวถึง การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างเป็นสุข นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒ นากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล
พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจุดเน้นด้าน
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การเพิ่มปริมาณผู้ เรีย นสายอาชีพ ให้ ส ถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาเป้าหมาย
ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเพิ่ มปริมาณผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดย
ก าหนดให้ ด าเนิ น กิ จ กรรม โครงการให้ ส ามารถเข้ า ถึ งกลุ่ ม เป้ า หมายผู้ มี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ การเลื อ กเรี ย น
อาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และผู้ปกครอง
มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ประจวบคี รี ขั น ธ์ พุ ท ธศั ก ราช 2561 มี จุ ด มุ่ งหมาย
ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน ตามนโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิก าร และส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่เน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการ ได้ฝึกทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การฝึกให้ผู้เรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความรู้เชิงทฤษฎี และ/หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการเสริมสร้างประสบการในการเรียนรู้ของนักเรียน
นักศึกษาโดยการเพิ่มความรู้ทางด้านภาษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ รับรู้ องค์ความรู้ ที่มีอยู่ผ่านทางการ
สื่อสารที่นอกเหนือจากภาษาไทย จึงได้กาหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาจีน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพ ประจาปีการศึกษา 2561 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการใช้ภาษาจีน ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการสื่อสาร
5.2 เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมในการส่ งนั กเรี ยน นั กศึก ษา เข้ารับ การศึก ษาเรี ย นรู้ ณ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
5.3 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเสริมสร้างประสบการในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาจีน เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 40 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ทีเ่ ข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาจีน เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
ประจาปีการศึกษา 2561 สามารถสอบวัดระดับภาษาจีน(hsk) ผ่านระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 60 %
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความสามารถด้านการใช้ภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากการใช้พื้นฐานการสื่อสารภาษาจีน
เป็นช่องทางการสื่อสาร
7. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ประชุมมอบหมายงาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล

2561
ต.ค

พ.ย

2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

มี.ค.
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7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562
7.2 สถานทีด่ าเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน

หมายเหตุ

1. จัดการเรียนการสอนภาษาจีนสาหรับกลุ่มเป้าหมาย

6,000

21,000

จานวน 13 แผนกวิชา
เป้าหมาย 40 คน

2. สนับสนุนการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

29,000

29,000

เป้าหมาย 40 คน

รวมทั้งสิน้

35,000

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความสามารถด้านการใช้ภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากการใช้พื้นฐานการสื่อสารภาษาจีนเป็น
ช่องทางการสื่อสาร
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 จานวน นักเรียน นักศึกษา ที่ร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
10.2 ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.3 แบบสอบถาม
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรฐานอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานประกันคุณภาพและมาตรการศึกษา ฝ่ายแผนงานฯ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (งบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ของ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริห ารจัด การทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภ าพ มีความสาเร็จ ในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้น สังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดย
ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยมีการออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยยกเลิกกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จึงสมควรปรับปรุงมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชีพ และระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชี พชั้ น สู ง และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา สาหรับการฝึก อบรมวิชาชี พระยะสั้น ให้เหมาะสมและสอดคล้ องกับกฎกระทรวงการประกั น
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ที่กาหนดว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึ กษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้ง
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนิน การตาม
แผนที่กาหนดไว้”
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561 ที่กาหนดให้สถานศึกษาต้อง
ดาเนินการ ประกันคุณภาพภายใน
5.2 เพือ่ ให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5.3 เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในทุกด้าน
5.4 เพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5.5 เพื่อให้รองรับเข้าประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
5.6 เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นใจในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติงาน จานวน 117 คน
6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 ครูและบุคลากรมีความเข้าใจในมาตรฐานการอาชีวศึกษา
6.2.2 การประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
2561
2562
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

7.1 ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2561 – พฤษภาคม 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
5,000
รวมทั้งสิ้น
5,000
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรมีความรู้และเข้าใจในมาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้
9.2 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรขี ันธ์มีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงานผลตามแบบประเมินมาตรฐานและตัวบ่งชี้ทั้งแผนกวิชาและสถานศึกษา
10.2 สรุปผลการประเมินตนเอง SAR ในฝ่าย แผนกวิชาและสถานศึกษา
10.3 รายงานการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
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โครงการการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานประกันคุณภาพและมาตรการศึกษา ฝ่ายแผนงานฯ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (งบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ของ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริห ารจั ด การทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภ าพ มีความสาเร็จในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้น สังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดย
ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยมีการออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยยกเลิกกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จึงสมควรปรับปรุ งมาตรฐานการ
อาชี วศึ กษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชีพ และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พชั้ นสู ง และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา สาหรับการฝึกอบรมวิชาชี พระยะสั้น ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ที่กาหนดว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้ง
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาและดาเนินการตาม
แผนที่กาหนดไว้”
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561 ที่กาหนดให้สถานศึกษาต้อง
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
5.2 เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5.3 เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในทุกด้าน
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5.4 เพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5.5 เพื่อให้รองรับเข้าประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
5.6 เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นใจในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด
6.1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ได้รับการยอมรับทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
6.2.2 คณะกรรมการผู้มาประเมินมีความพึงพอใจ
6.2.3 การประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
2561
2562
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ดาเนินการประเมินสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน หมายเหตุ
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์
2. ค่าถ่ายเอกสาร
5,000
รวมทั้งสิ้น
5,000
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ข้อมูลมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
9.2 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้
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10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงานผลตามแบบประเมินมาตรฐานและตัวบ่งชี้ทั้งแผนกวิชาและสถานศึกษา
10.2 สรุปผลการประเมินตนเอง SAR ในฝ่าย แผนกวิชาและสถานศึกษา
10.3 รายงานการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
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โครงการประชุมพัฒนาความร่วมมือของคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คลชุ ม ชนองค์ ก รต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งสั งคมแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารจั ด ท า
นวัต กรรม สิ่ งประดิ ษ ฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และการพั ฒ นาศั กยภาพศูน ย์ บ่ มเพาะผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษาและผู้เรียน
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้ สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่า งประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการ
ศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เ ทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒ นา
ผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามความต้ อ งการของชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ และผู้ แ ทนกลุ่ ม ต่างๆ การกาหนดนโยบาย และวิสั ยทั ศ น์ของสถานศึ กษาซึ่ งมีส่ วนพั ฒ นา
สถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน การพัฒนาความร่วมมือของคณะกรรมการ
วิทยาลัยจึงมีความจาเป็นเพราะจะทาให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย กาหนดรูปแบบนโยบาย และการพัฒนาสถานศึกษา
5.2 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับคณะกรรมการ
6. เป้าหมาย และตัวชีว้ ัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ปีละ 2 ครั้ง
6.1.2 สรุปผลการประชุมและการนาไปใช้ตามนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม และดาเนินงานตามขอบเขต ระเบียบ ที่กาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2562

2561
ต.ค

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1. จัดทาโครงการและขออนุมตั ิ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่งมอบหมายงาน/
จัดทาหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการ วิทยาลัยฯ
3. ดาเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการ วิทยาลัย
4. ดาเนินงานตามโครงการ/สรุป
รายงานการประชุมคณะ
กรรมการวิทยาลัยฯ
5. สรุปผลการดาเนินโครงการ
P-D-C-A

มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค



ส.ค

ก.ย














7.1 ระยะเวลา
ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2562 และ ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน
หมายเหตุ
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 30 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(25 บาท x 2 มื้อ x 30 คน)
- ค่าจัดทาเอกสารการประชุม
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครัง้ ที่ 2
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 30 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(25 บาท x 2 มื้อ x 30 คน)
- ค่าจัดทาเอกสารการประชุม)

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

รวมทั้งสิ้น

500
10,000

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
วิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
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10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการวิทยาลัย
10.3 แบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัย
10.4 รายงานและสรุปผลการดาเนินโครงการ P-D-C-A
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นายโสพล สิทธิชัย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.3 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับหน้าที่ ดูแลห้องบริการอินเทอร์เน็ ต ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องบริการอินเทอร์เน็ตได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน เกิ ดการชารุด รอการซ่อมแซมเป็นจานวนมาก ดั งนั้นจึง
จาเป็นต้องซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ตามปกติ
และรองรับผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชีว้ ดั ส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ 6.1.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์พอสาหรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมทีป่ ฏิบัติ

2562

2561
ต.ค

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย

1. ประสานงานพัสดุเพื่อ
ดาเนินการ
2. ดาเนินการติดตั้งและปรับปรุง
3. รายงานและสรุปผล

7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
7.2 สถานทีด่ าเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย
ค่าวัสดุซอ่ มแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
1 ห้อง

จ้านวนเงิน
50,000

รวมทั้งสิ้น

50,000

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 สามารถรองรับผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 การดาเนินตามโครงการ
10.2 สรุปผล / ประเมินผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ
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โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระผู้เรียนอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (งบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ของ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ความภูมิใจในความเป็นไทย และรอบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาและผู้เรียน
3.3 ด้านการพั ฒ นาศั กยภาพศูน ย์บ่ มเพาะผู้ ประกอบการอาชีว ศึกษา สถานศึกษาส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน โดยมีการประชุมชี้แจง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนให้ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวด หรือแข่งขันทักษะในเวที ตลอดจน
การรวบรวมฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นรูปธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร อาคารสถานที่จัดเป็นปัจจัยสาคัญในการ
พัฒนากาลังคนทางด้านอาชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา
และบุ คคลทั่วไปที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและเป็นการสร้างโอกาสให้ กับตนเองในการ
ประกอบธุรกิจตามวิธีการและรูปแบบที่ดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีพอิสระในสถานศึกษาให้สามารถรองรับ
ความต้องการต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บ่มเพาะ
5.2 เพือ่ สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษาสาหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ให้รู้จัก
กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในการทาธุรกิจ
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 พัฒนาศูนย์บ่มเพาะฯ ให้รองรับต่อการจัดกิจกรรมในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แบบครบวงจรได้
6.2 นักเรียน นักศึกษาสาหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รู้จักกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในการ
ทาธุรกิจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย

2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
3. ดาเนินการส่งเสริมการทาธุรกิจ
ของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
4. สรุปและรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

7.1 ระยะเวลา
มิถุนายน – กันยายน 2561
7.2 สถานที่ดาเนินการ แผนกพณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ

จ้านวนหน่วย

จ้านวนเงิน

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระผู้เรียนอาชีวศึกษา
และปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะ

หมายเหตุ

งบประมาณ
จาก สอศ.
รวมทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีศูนย์บ่มเพาะที่ได้รับการพัฒนาสามารถรองรับนักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 คน
9.2 นักเรียน นักศึกษา รายได้และทุนในการประกอบอาชีพในการเสริมสร้างประสบการณ์โดยฝึก
บนสุน
การเรียนรู้การประกอบธุรกิจ
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกต
10.2 ผลผลิตของผู้เข้าร่วมโครงการ

ส.ค

ก.ย
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมและประกวดสิ่งประดิษฐ์ / โครงงานวิทยาศาสตร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ให้วิชาความรู้และการ
ทางานร่วมกับนักเรียน นักศึกษา ในการให้ข้อมูล คาแนะนาที่ถูกต้องให้กับนักเรียน นักศึกษา สื่อการเรียนรู้หรือ
นวัตกรรมต่างๆ ที่ครูนามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆ จะช่วยส่งเสริม ให้การ
จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ น่าค้นคว้า อีกทั้ง ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เพิ่ม
ทัก ษะให้ ผู้ เรี ย นเข้ าใจง่ายและรวดเร็ ว ขึ้น เกิด การเรีย นรู้อ ย่างกว้างขวาง และการวิจัยเป็ นภารกิจหลั ก ของ
สถานศึกษาที่ต้องดาเนิน เพื่อพัฒ นาความก้าวหน้าในองค์กร และพัฒ นาความก้าวหน้าทางด้านวิช าการ และ
ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา เป็นการค้นคว้าหาความจริงโดยวิธีการอย่างมีระบบและเชื่อถือได้ วิเคราะห์ หาเหตุผล
สร้ า งเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการศึ ก ษาค้ น คว้ า การตั้ งค าถาม และค าตอบ ดั งนั้ น งานวิ จั ย พั ฒ นานวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครู และนักเรี ยน นักศึกษา ให้คิดค้น สร้างสรรค์
สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็นการพัฒนาและต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ยกระดับวิชาชีพ
นาไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพในชีวิตได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประดิษฐ์และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ให้มีคุณภาพและนาไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
5.2 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้อย่าง
หลากหลาย
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ 6.1.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีต่างๆ
6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 ผลงานของครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดในเวทีการแข่งขัน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งระดับสถานศึกษา ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ ต่อไป
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
2561

ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1. กิจกรรมที่ 1
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.
ประจาปี 2561
2. กิจกรรมที่ 2
ประกวดสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย และการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
– เอสโซ่ ปีการศึกษา 2562
3. กิจกรรมที่ 3
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
(ภาคกลาง) ประจาปี 2561
4. กิจกรรมที่ 4
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
ประจาปี 2561
5. ติดตามผล/รายงานผล/ และ
สรุปโครงการ P-D-C-A
(กิจกรรมที่ 1-5)

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.









7.1 ระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2/2561 – ภาคเรียนที่ 1-2/2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
กิจกรรมที่ 1
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 240 x 48 คน x 2 วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 240 x 23 คน x2 วัน
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

จ้านวนหน่วย

240
240
6,000
รวมทั้งสิ้น

จ้านวนเงิน

หมายเหตุ

57,000
23,040
11,040
5,000
96,080

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รายการ

จ้านวนหน่วย

จ้านวนเงิน

หมายเหตุ
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กิจกรรมที่ 2
- ประกวดสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย และ

50,000

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา –
เอสโซ่ ปีการศึกษา 2561

รวมทั้งสิ้น

50,000

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รายการ
กิจกรรมที่ 3
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 5,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 240 x 4 วันx 15 คน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 240 x4 วันx 4 คน
- ค่าที่พักผู้บริหาร 800 x 3คืน x 1คน
- ค่าที่พักครู 600 x 3 คืน x 4 คน
- ค่าที่พักนักเรียน 400 x 3คืน x 15 คน

จ้านวนหน่วย

240
240
800
600
400
รวมทั้งสิ้น

จ้านวนเงิน

หมายเหตุ

10,000
5,000
14,400
3,840
2,400
7,200
18,000
60,840

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รายการ
กิจกรรมที่ 4
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 5,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 240 x 4 วันx 6 คน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 240 x x4 วัน2 คน
- ค่าที่พักผู้บริหาร 800 x 3คืนx 1คน
- ค่าที่พักครู 600 x 3 คืน x 3 คน
- ค่าที่พักนักเรียน 400 x 3คืนx 6คน
รวมกิจกรรมที่ 1-4
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ

จ้านวนหน่วย

240
240
800
600
400
รวมทั้งสิ้น

จ้านวนเงิน
10,000
5,000
5,760
1,920
2,400
5,400
7,200
37,680
244,600

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูและนักเรียน มีความสนใจในการทาวิจัยเพิม่ มากขึ้น
9.2 ครูและนักเรียน มีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ในการค้นคว้าทาวิจัย
9.3 ครูและนักเรียน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด และเผยแพร่ผลงาน
9.4 ครูและนักเรียน มีการพัฒนาตนเอง คิดสร้างสรรค์ผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลงาน
เข้าประกวด ทั้งระดับสถานศึกษา ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ
10.2 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ตามกระบวนการ P-D-C-A
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โครงการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
1. ชือ่ บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คลชุ ม ชนองค์ ก รต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งสั งคมแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารจั ด ท า
นวัต กรรม สิ่ งประดิ ษ ฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิจัย และการพั ฒ นาศั กยภาพศูน ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษาและผู้เรียน
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย สถานศึกษาส่งเสริมสนั บสนุนให้มีการ
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ
ร่ ว มกั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ และเผยแพร่ สู่
สาธารณชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ ได้ดาเนินการจั ดทาโครงการ “เครื่องกลเติมอากาศ
พลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อกระตุ้น และสนับสนุ น ผลิ ตชิ้นงานประกอบติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อเข้าร่วมบาบัดน้าเสียในพื้นที่คลองเปรมประชากร ปีการศึกษา 2561 ตามโครงการในพระราช
ปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร แต่ในปัจ จุบันนี้เครื่องกลเติมอากาศ
พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ น าไปติ ด ตั้ ง บางส่ ว นได้ มี ก ารช ารุ ด เสี ย หายท างานได้ ไม่ เต็ ม
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดที มซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ใ ห้ทางาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทางานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้ซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องกลเติมอากาศพลังงาน
แสงอาทิตย์ จานวน 12 เครื่อง
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา มีเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 12 เครื่อง
ที่ทางานได้ เต็มประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561

2562

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

สัปดาห์ที่ 1
สารวจ วางแผน เตรียม
เครื่องมือ อุปกรณ์
สัปดาห์ที่ 2
ดาเนินการซ่อมแซม
บารุงรักษา
สัปดาห์ที่ 3
ดาเนินการซ่อมแซม
บารุงรักษา
สัปดาห์ที่ 4
ดาเนินการซ่อมแซม
บารุงรักษา
สัปดาห์ที่ 5
ติดตามผล/รายงานผล/
และสรุปโครงการ

7.1 ระยะเวลา
29 ตุลาคม 2561 – 9 มีนาคม 2562
7.2 สถานทีด่ าเนินการ
พื้นทีค่ ลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง (ครู, นักเรียน, พนักงานขับรถ)
240 x 13 คน x 10 วัน
3. ค่าที่พัก (ครู, พนักงานขับรถ) 700 x 3 คน x 5 วัน
4. ค่าที่พักนักเรียน 450 x 10 คน x 5 วัน
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ

จ้านวนหน่วย

จ้านวนเงิน
75,800

240

31,200

700
450
รวมทั้งสิ้น

10,500
22,500
140,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ซ่อมแซมบารุงรักษา เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 12 เครื่อง เพื่อบาบัดน้าเสีย
ในพื้นที่คลองเปรมประชากร ทีม่ ีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ตามกระบวนการ P-D-C-A
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โครงการประชุมทบทวนการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. 2561-2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางสาวกรรณิกา อมรวาทิน
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
3.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
3.4 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)
3.5 แผนแม่บทการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2559 – 2578)
3.6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (พ.ศ. 2560-2564)
3.7 แผนพัฒนาประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ. 2561-2564)
3.8 มาตรฐานการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้วิทยาลัยในสังกัด จั ดทาแผนปฏิบัติราชการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาสถานศึกษา และแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ตามนโยบาย และภารกิจของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา แผนแม่บทการพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษาการประกันคุณภาพ จัดทาข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ
ขยาย และเพิ่ ม ประเภทวิช าสาขา วิช าที่ เปิ ด สอนในสถานศึ ก ษา เพื่ อ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน สังคม ชุมชน และท้องถิ่นให้เข้ากับนโยบายอื่นๆ ให้ทันยุคสมัย ทันกับวิวัฒนาการของโลกที่
เปลี่ ย นแปลงไป ตามความพร้ อ มและศั ก ยภาพของสถานศึ ก ษาตรวจสอบและควบคุ ม การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มี
การจัดทาโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. 2561-2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น แต่ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบั น การอาชีว ศึ กษาภาคกลาง 5 พ.ศ. 2560-2564 และ มาตรฐานการอาชี วศึกษาวิท ยาลั ยเทคนิ ค
ประจวบคีรี ขัน ธ์ ได้มี การทบทวนพร้ อ มทั้งปรับ ปรุง ในการนี้ ง านวางแผนและงบประมาณ จึงได้จั ด ท า
โครงการประชุมทบทวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 25612564 ขึ้น
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561-2564
5.2 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
ประจวบคีรีขันธ์ มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรี ขันธ์ พ.ศ.
2561-2564
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรขี ันธ์ พ.ศ. 2561-2564
จานวน 1 ฉบับ
6.2 เชิงคุณภาพ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561-2564 มี
ความสอดคล้องกับ
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที1่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
- ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)
- แผนแม่บทการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2559 – 2578)
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (พ.ศ. 2560-2564)
- แผนพัฒนาประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ. 2561-2564)
- มาตรฐานการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
2562
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบตั ิ
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย.
1. จัดทาโครงการและขออนุมัติ โครงการ
2. เตรียมการจัดโครงการ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรม
4. ติดตามผล/รายงานผล/ และสรุป
โครงการ
7.1 ระยะเวลา
เดือน มกราคม 2562 - กันยายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น – ไม่ใช้งบประมาณ - บาท
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ประจวบคี รี ขั น ธ์ มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561-2564
9.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561-2564 มีความ
สอดคล้องกับ
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที1่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
- ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)
- แผนแม่บทการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2559 – 2578)
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (พ.ศ. 2560-2564)
- แผนพัฒนาประจวบคีรีขนั ธ์ (พ.ศ. 2561-2564)
- มาตรฐานการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบทบทวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 25612564 เล่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ และเอกสารการเผยแพร่ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561-2564
10.2 ประเมิน ตามสภาพจริงจากการดาเนินการตามแผนยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาวิทยาลัยเทคนิ ค
ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561-2564
10.3 ผลจาการสรุป การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. 2561-2564 แล้วนาข้อเสนอแนะ หรือข้อปรับปรุง มาพัฒนาในการทาตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งต่อไป
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โครงการจัดท้าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่ งเสริมให้ มีสื่ อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณ ฑ์อาคารสถานที่ ให้ เพี ยงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ทีก่ ากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหาร
จั ด การสถานศึ ก ษา ตามนโยบายส าคั ญ ที่ ห น่ ว ยงานต้ น สั งกั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษา
มอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริม
สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในแต่ ละปี การศึ กษา วิทยาลั ยเทคนิ คประจวบคี รี ขั นธ์ มี นั กเรียน นั กศึ กษา เข้าศึ กษาต่ อ
จานวนมาก ซึ่งนักเรียนใหม่จะต้องเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายจนสาเร็จการศึกษา หนังสือคู่มือนักเรียน นักศึกษา จะ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ประกอบการวางแผนการเรียน ให้เป็นไปตามหลักสูตรและ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของการอาชี ว ศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ต นได้ อ ย่ างเหมาะสมและประสบความส าเร็จใน
การศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้แนวทางปฏิบัติทั้งด้านการเรียน และการทางาน
5.2 เพือ่ สร้างเจตคติและค่านิยมที่ดีในการเรียนและการทางาน
5.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 นักเรียน ระดับ ปวช.1 และนักศึกษา ระดับ ปวส.1 มีคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2562 ครบทุกคน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมทีป่ ฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

2562
มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย

1. เสนอโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปโครงการ

7.1 ระยะเวลา
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
(เก็บจากนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562)
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน หมายเหตุ
คู่มือนักเรียน ระดับ ปวช.1 และนักศึกษา ระดับ ปวส. 1
100 บาท
120,000
ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 1,200 คน
รวมทั้งสิ้น
120,000
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ด้านปริมาณ
9.1.1 มีคู่มือ นักเรียน นักศึกษา ที่เหมาะสมและเพียงพอ
9.2 ด้านคุณภาพ
9.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการวางแผน
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 นักศึกษาเข้าใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) รับคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ครบถ้วนทุกคน
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โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2562 (อบรมคุณธรรม จริยธรรม)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม
จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ เจตคติ และกิ จนิ สั ยที่ ดี ภู มิใจและ รัก ษาเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล
การรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ของวิทยาลัยฯ มีจานวนมาก ซึ่งพื้นฐาน
สภาพแวดล้อมจากท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษาเดิมแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ใหม่ สามารถปฏิบั ติตนถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ และสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียน มีความสุข เรียนดี ตามหลักการคุณธรรมนาความรู้และสอดคล้องกับหลักสูตรในรายวิชาวิถีธรรมวิถี
ไทยเหมือนกัน รู้ และเข้ าใจแนวประพฤติปฏิ บัติ ที่ เหมาะสมอั นจะเป็น การส่ งเสริมสนับ สนุน ความส าเร็ จ
ทางการเรียนด้วยการจัดปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ แนวทางการปฏิบัติ กฎระเบียบและระบบการเรียน
การสอนของวิทยาลัย
5.2 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เข้ าใหม่ ป ระจาปี ก ารศึ ก ษา 2562 ได้ ท าความรู้จั ก กั บ ผู้ บ ริห าร
บุคลากร หน่วยงานของวิทยาลัยที่ต้องติดตามเพื่อขอความช่วยเหลือในระยะแรก
5.3 เพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกบริหารจิต พัฒนาคุณธรรม สามารถนาหลักธรรม ไปใช้กับชีวิตประจาวัน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ทุกคน ระดับ ปวช.1 จานวน 700 คน
และ ระดับ ปวส.1 จ านวน 500 คน รวมยอดทั้งสิ้ น 1,200 คน (จ้า นวนนั กเรียน นั กศึกษา อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง)
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย

2562
ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย

1. เสนอโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปโครงการ

7.1 ระยะเวลา
เมษายน – มิถุนายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
(เก็บจากนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562)
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน หมายเหตุ
1. ค่าอาหารกลางวัน สาหรับนักเรียน ปวช.1 700 คน
40
28,000
2. ค่าอาหารกลางวัน สาหรับนักศึกษา ปวส.1 500 คน
40
20,000
3. ค่าอาหารกลางวัน สาหรับผูป้ ฏิบัติงาน (2 มื้อ) 50 คน
40
2,000
4. ค่าอาหารว่าง สาหรับนักศึกษา ปวส.1 (2 มื้อ) 500 คน
30
30,000
5. ค่าอาหารว่าง สาหรับนักเรียน ปวช.1 (2 มื้อ) 700 คน
30
42,000
6. ค่าอาหารว่าง สาหรับผู้ปฏิบัติงาน (4 มื้อ) 50 คน
30
6,000
7. ค่าวิทยากร (จานวน 7 ชั่วโมง) 1 คน
7,000
8. ค่าถ่ายเอกสาร, ค่ารูปเล่ม
500
9. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม (ปวช.1)
10,000
รวมทั้งสิน้
145,500
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีการเตรียมตัวที่ดีก่อนเข้าสู่ระบบการเรียน การสอน และสภาพแวดล้อม
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
9.2 นักเรียน นักศึกษา รู้จักและสามารถติดต่ อใช้บริการจากบุคคล เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์อย่างถูกต้อง
9.3 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกบริหารจิต พัฒนาคุณธรรม สามารถนาหลักธรรม ไปใช้กับ
ชีวิตประจาวัน
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อกับวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ทราบแนวทางการปฏิบัติ
กฎระเบียบ และระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
10.2 นักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ระบบการเรียน การสอน
10.3 นักเรียน นักศึกษา ฝึกการบริหารจิต พัฒนาคุณธรรม และสามารถนาหลักธรรม ไปใช้กับ
ชีวิตประจาวันร่วมกับผู้อื่นได้
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โครงการการตรวจสุขภาพ และสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มี สื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม
จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ เจตคติ และกิ จนิ สั ยที่ ดี ภู มิใจและ รัก ษาเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัญ หาสุ ขภาพอนามัยของนั กเรียน นักศึกษา มีมากขึ้น เนื่องจากในปีที่ผ่ านมาพบภาวะนักเรี ยน
นักศึกษาติดเชื้อวัณโรค ปอดอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะ
ขาดการระมัดระวัง หรือคลุกคลี กับ ผู้ที่มีเชื้อโดยไม่รู้ตัวและไม่ได้ป้องกัน ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจาปี
หากตรวจพบระยะแรกสามารถรักษา และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ไม่แพร่เชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น นอกจากนั้น
ยั งมีก ารตรวจสารเสพติด ให้ กับ นั กเรี ย น นั กศึ กษาเพื่ อเป็ น การป้ องปรามไม่ให้ นัก เรีย น นั กศึก ษาภายใน
วิทยาลัยฯ ใช้สารเสพติด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อค้นหาโรคที่เกิดขึน้ ในระยะแรกและสามารถรักษาให้หายขาดได้
5.2 เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่นได้
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
5.4 เพื่อประเมินภาวะสุขภาพร่างกายของตนเองได้
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6. เป้าหมาย และตัวชีว้ ัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทีเข้ารับการตรวจมากกว่าร้อยละ 80%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจพร้อมกัน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

2562
มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย

1. เสนอโครงการ
2. ประสานงานกับบริษัท
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปโครงการ/รายงานผล

7.1 ระยะเวลา
ธันวาคม 2561 – สิงหาคม 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
-ไม่มีค่าใช้จ่าย9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการตรวจมากกว่าร้อยละ 80%
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการตรวจสุขภาพ และสารเสพติดจากบริษัทฯ
10.2 ภาพถ่ายจากการดาเนินงาน / สรุปโครงการ
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โครงการ พัฒนาทักษะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. ผู้รับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มี สื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การนานวัตกรรม สิ่งประดษฐ์ งานวิจัยเพื่อบริการ วิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การนานวัตกรรม สิ่งประดษฐ์ งานวิจัยเพื่อบริการ วิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัย และอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การนาปรรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ความภูมิใจในความเป็นไทย และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คลชุ ม ชนองค์ ก รต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งสั งคมแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารจั ด ท า
นวัต กรรม สิ่ งประดิ ษ ฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และการพั ฒ นาศั กยภาพศูน ย์ บ่ มเพาะผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษาและผู้เรียน
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้ สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่า งประเทศในการจั ดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการ
ศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒ นา
ผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การจัดการศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรีย น
นักศึกษาได้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริย ธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์ และมีจิตอาสาในการให้บริการ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาได้เห็นความสาคัญและเกิดความ
ตระหนักถึงคุณค่าการพัฒนาจึงได้จดั โครงการดังกล่าวขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อมุ่งสร้างพลเมืองที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
5.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รวมทั้ง
สร้างจิตอาสาให้กับผู้เรียน
5.3 เพื่อเป็นการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน บูรณาการการสอนลงสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริง
6. เป้าหมาย และตัวชีว้ ัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีผู้เข้ารับบริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างต่อเนื่อง
6.2.2 เพิม่ ทักษะของนักศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง
6.2.3 ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
7. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

2562

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค

ส.ค ก.ย

1. เสนอโครงการ
2. ประชุมวางแผน
3. เตรียมดาเนินการ
4. ดาเนินการ
5. สรุปผลการดาเนินงาน

7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานทีด่ าเนินการ

27 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
สถานที่ให้บริการภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสถานศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ/กิจกรรม
กิจกรรมวิชาการ
1. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ประจาปีการศึกษา 2563
2. โครงการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ
สถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับภาค
และระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2561
3. โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระดับภาค และระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2561
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1. โครงการค่ายผู้นายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดาเนิน
แนวทางตามสถานศึกษาคุณธรรม
2. โครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด
(เข้าร่วมกิจกรรมมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาดจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์)
3. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)
4. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
5. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา
6. โครงการกีฬาภายในสถานศึกษาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 36
อินทนิลเกมส์
7. โครงการ เก่ง ดี มี สุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
8. โครงการพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี
9. โครงการพิธีเข้าประจากองลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี
10. โครงการพิธที บทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม (วันสถาปนาลูกเสือ)
11. โครงการวันลูกเสือบุญยิ่ง
12. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562
13. โครงการอบรมลูกเสืออาสา (หลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 23)
14. โครงการพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2562
15. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับพฤติกรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ภาคเรียนที่ 2/2561
16. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับพฤติกรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ภาคเรียนที่ 1/2562

จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน

2,000
263,200

73,524

10,000
10,000
10,000
5,000
14,000
56,520
100,000
6,000
55,000
1,000
1,000
15,000
5,000
45,000
นศ.รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
นศ.รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

หมาย
เหตุ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ (ต่อ)
รายการ/กิจกรรม
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน หมายเหตุ
17. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียารติ กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค
ภาคกลาง และระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2562
19. โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ
ครั้งที่ 20 ประจาปีการศึกษา 2561
กิจกรรมคอมพิวเตอร์ Internet ในหลักสูตรปกติ
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ห้องบริการ Internet
กิจกรรมอื่น ๆ ตามภารกิจ/นโยบาย/งานสนับสนุน สอศ.
1. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
2. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562
3. โครงการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ.562
4. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (แบบถาวรประจาจังหวัด)
5. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) Thailand 4.0
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

10,000
550,000
76,400
50,000
20,000
20,000
20,000
งปม.สนับสนุน
สอศ.
งปม.สนับสนุน
สอศ.
40,000
งปม.สนับสนุน
สอศ.
งปม.สนับสนุน
40,880 สอศ.
งปม.สนับสนุน
19,240 สอศ.
งปม.สนับสนุน
38,840 สอศ.
งปม.สนับสนุน

7. โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปี งปม.2562
8. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) สถานการณ์
ภัยพิบัติ อาเภอบางสะพานน้อย
9. โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมขนส่งทางบก
เทศกาลปีใหม่ 2562 (รอบที่ 1)
10. โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมขนส่งทางบก
เทศกาลปีใหม่ 2562 (รอบที่ 2-3)
11. โครงการจัดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ภายในสถานศึกษา” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

10,000 ขนส่ง

รวมทัง้ สิ้น

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างต่อเนื่อง
9.2 เพิม่ ทักษะของนักศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง
9.3 ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

1,586,604
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10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 โดยการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการทากิจกรรม
10.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโครงการเสนอตามลาดับ
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โครงการรับสมัครและรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจ้าปีการศึกษา 2562
1. ชือ่ บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรขี ันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาหลั กสูตรและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสอดคล้องกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึก ษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริห ารจัด การทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภ าพ มีความสาเร็จในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่ วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย ประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.4 ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาของสถาบั นการศึกษาต่างๆ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิช าชี พ (ปวช.) และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้ นสู ง(ปวส.) ในสาขาวิช าต่ างๆของวิท ยาลั ยเทคนิ ค
ประจวบคีรีขันธ์
งานทะเบียนจึงได้ดาเนิ นการจัดทาแบบฟอร์มเพื่อใช้รับสมัครนักเรียน นักศึกษารวมถึงรับมอบตัว
เป็นนักเรียน นั กศึกษา ของนักเรียน นักศึกษา ในวันรับสมัคร และมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ของรอบ
โควตาและรอบปกติตามที่วิทยาลัยฯกาหนด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
5.2 เพื่อรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เอกสารรับสมัครและรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษา จานวน 1,000 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับเอกสารรับสมัครและมอบตัว ทุกคน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย

2562
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.

1. เสนอโครงการเพือ่ พิจารณาอนุมัติ
2. ประชุมมอบหมายงาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน
1. ค่าถ่ายเอกสาร
1,000 ใบ
5,000
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รอบโควตา)
2.1 กรรมการรับมอบตัว
42 คน x 1 วัน
10,080
2.2 กรรมการรับเงินค่าสมัคร
5 คน x 1 วัน
1,200
2.3 กรรมการประชาสัมพันธ์
3 คน x 1 วัน
720
2.4 กรรมการเตรียมสมัครออนไลน์
3 คน x 1 วัน
720
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(รอบปกติ)
3.1 กรรมการรับสมัคร
10 คน x 2 วัน
4,800
3.2 กรรมการรับเงินค่าสมัคร
5 คน x 2 วัน
2,400
3.3 กรรมการประชาสัมพันธ์
3 คน x 1 วัน
720
3.4 กรรมการเตรียมสมัครออนไลน์
3 คน x 2 วัน
1,440
3.5 กรรมการรับมอบตัว
42 คน x 1 วัน
10,080
รวมทั้งสิ้น
37,160
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ด้านปริมาณ
9.1.1 นักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าเรียนจานวน 1,200 คน
9.2 ด้านคุณภาพ
9.2.1 นักเรียน นักศึกษารับเอกสารการสมัครเรียนและเอกสารมอบตัวครบทุกคน
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความสะดวกในการสมัครเรียนและเข้ามอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
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โครงการพิธีการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใบประกาศนียบัตรก้ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ้าปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ และ
ความก้าวหน้า
ในอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้ มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริห ารจัด การทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย ประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดย
ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
พระราชทานแก่ผู้ กระท าความดีค วามชอบเป็ นประโยชน์ แก่ ราชการหรือสาธารณชน เพื่ อเป็ นบ าเหน็ จ
ความชอบ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน งานบุคลากรจึงจัดให้มีพิธีการ
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใบประกาศนียบัตร-กากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา ผู้ได้รับ เครื่องอิส ริย าภรณ์ ใบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ รู้สึ กภาคภูมิใจ
ในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับอย่างแท้จริง และเพื่อให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ
อย่างสูงด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ไ ด้ รั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
ใบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้รับเกียรติยศสืบไป
5.2 เพื่ อ แ ส ด งค ว า ม ยิ น ดี แ ก่ ข้ าร าช ก า รค รู แ ล ะ บุ ค ล าก ร ท างก า รศึ ก ษ าผู้ ที่ ได้ รั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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6. เป้าหมาย
6.1 มีผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใบประกาศนียบัตรกากับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
จานวน 10 คน
6.2 ผู้เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จานวน 20 คน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย

2562
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.

1. ประชุมวางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ งปม.
3. เก็บข้อมูลประเมินผล
4. สรุปผลโครงการ
7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน
หมายเหตุ
ค่าวัสดุในการดาเนินงาน
5,000
รวมทั้งสิน้
5,000
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลทีค่ าดว่าได้รับ
9.1 บุ คลากรในวิ ท ยาลั ย ฯ ทุ กคนได้ รับ การบริ ก ารสวัส ดิการส าหรั บ ครูและบุ คลากรฯ และมี
ศักยภาพในการทางานอย่างเข้มแข็ง สามารถทางานได้อย่างเต็มกาลังความสามารถ กาลังความคิด เสียสละ
เพื่อประโยชน์ทางราชการอย่างเต็มที่ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
10.2 ประเมินจากแบบสอบถาม และสังเกตุพฤติกรรม
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โครงการมุทิตาจิตครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ และ
ความก้าวหน้า
ในอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริห ารจัด การทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภ าพ มี ความสาเร็จในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย ประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.4 ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิ บัติ สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดย
ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ข้าราชการครู และลูกจ้างประจา คือผู้ที่ป ฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการถือเป็นบุคลากรสาคัญ
ของวิท ยาลั ย ฯ ที่ ผ่ านชี วิตการท างานอย่ างทุ่ ม เทแรงกายแรงใจและพลั งงานความคิ ด มาเป็ น เวลานาน
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน ด้วยความอดทนและเสียสละ เมื่อรับราชการจนอายุครบ 60 ปี จะต้อง
พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุราชการตามกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดอันเป็นที่สิ่งที่ข้าราชการ
และลูกจ้างประจาทุกคนต้องถือปฏิ บัติและไม่สามารถหลี กเลี่ยงได้ ซึ่งมีข้ าราชการครู และลูกจ้างประจา
จานวน 4 คน ที่จ ะเกษีย ณอายุร าชการในปี 2562 และเพื่ อเป็นการแสดงความขอบคุณ รวมถึงเป็นการ
เสริมสร้างกาลังใจให้ กับผู้เกษียณอายุราชการ เป็ นวัฒ นธรรมเป็ นแบบอย่างที่แ สดงให้เห็นถึงความสาคัญ
อันทรงคุณค่าของปูชนียบุคคลที่ควรแก่การราลึก จึงได้จัดงานขึ้น เพื่อเป็นการอาลาต่อผู้เกษียณอายุราชการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ และแสดงมุ ทิ ต าคารวะต่ อ ผู้ ค รบเกษี ย ณอายุ ร าชการที่ ไ ด้ ท า
คุณประโยชน์
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5.2 เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณอายุราชการ ตลอดจน ผู้บริหารข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5.3 เพื่อเป็นกาลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ดาเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ
5.4 เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและสร้างความอบอุ่นแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
5.5 เพือ่ เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
5.6 เพื่อให้ผู้เกษียณได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อวางแผนชีวิตหลั ง
เกษียณอายุราชการ
6. เป้าหมาย
6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด จานวน 156 คน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

2562

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค

ส.ค ก.ย

1. ประชุมวางแผนจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ
3. เก็บข้อมูลประเมินผล
4. สรุปผลโครงการ

7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย
จ้านวนเงิน
หมายเหตุ
1. ค่าบันทึกเสียง
4,500
2. ค่าหนังสือมุทิตานุสรณ์
4,200
3. ค่าวัสดุตกแต่งเวที
19,300
4. ค่าวัสดุลงทะเบียน
2,000
รวมทั้งสิ้น
30,000
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรกับผู้เกษียณอายุราชการ
9.2 บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมและถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมประเพณีในการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไป
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 นับจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 การใช้แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
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โครงการท้าบัตรนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริห ารจั ด การทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภ าพ มีความสาเร็จในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่ วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.3 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ มีการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกปี และระเบียบการรับนักเรียน
นักศึกษา ต้องจัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ทุกคน
งานทะเบียนจึงได้ดาเนินการจัดทาบัตรนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้คุณภาพของบัตรมีความสวยงาม
และทนทาน มอบให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทันในวันแรกของการเปิดภาคเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทาให้บัตรนักเรียน นักศึกษาได้รวดเร็ว และสวยงาม
5.2 เพื่อเป็นไปตามระเบียบการรักนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บัตรนักเรียน นักศึกษา จานวน 1,200 ใบ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้รับบัตรนักเรียน นักศึกษาในวันเปิดภาคเรียนทุกคน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

2562
มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย

1. เขียนโครงการเสนออนุมตั ิ
2. วางแผนการดาเนินงานติดต่อประสานงาน จัดเตรียม
บุคลากร และสถานที่
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. เก็บรวบรวมข้อมูลติดตามผลการดาเนินงานกากับดูแล
5. รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ

7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
ค่ายใช้จ่ายจาก เงินลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน
1. ค่าบัตรพลาสติก White card no mag.(0.76mm.)
1,200 ใบ
12,000
2. ค่าหมึกพิมพ์ YMCKT ribbon for SD260/360
3 กล่อง
18,600
3. ค่าหมึกพิมพ์ Monochrome Black ribbon
2 กล่อง
2,400
kid,HQ for SD260/360
รวมทั้งสิ้น
33,000
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บัตรนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 จานวน 1,200 ใบ
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 ติดตามจากจานวนบัตรนักเรียน นักศึกษา ที่นักเรียน นักศึกษาได้รับในวันเปิดภาคเรียน
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โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นายสุทธิศักดิ์ ปานประดิษฐ หัวหน้างานอาคารสถานที่
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริห ารจัด การทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภ าพ มีความสาเร็จในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.3 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
4. สภาพปัจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ งานอาคารสถานที่มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสานักงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยมีป ระสิทธิภ าพ และเป็ น ระบบ ทางงานอาคารสถานที่จึงขออนุญ าตปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัย ในสถานศึกษา ติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้
ทรัพย์สินของทางราชการต้องสูญหายและเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยของทางราชการ
ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสะดวกมีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบตามหลักสากล
5.2 เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมีอุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ที่ดี
5.3 เพื่อให้สถานศึกษามีความปลอดภัยสูงสุด
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 พื้นที่ อาคารเรียนภายในสถานศึกษา และทรัพย์สินของทางราชการมีความปลอดภัย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรมีความมั่นใจในความปลอดภัยและทรัพย์ของทางราชการมี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
2561
2562
พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เมย
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. จัดทาโครงการและนาเสนอเพื่ออุนมัติโครงการ
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลและจัดทารายการการดาเนินงานโครงการ
7.1 ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/แหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เอกสารดังแนบ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
มีความปลอดภัยมากขึ้น
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10.1 แบบรายงานผลของงานวางแผนและงบประมาณ
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นายสุทธิศักดิ์ ปานประดิษฐ หัวหน้างานอาคารสถานที่
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึก ษาและจานวนตามเกณฑ์ที่ กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริห ารจัด การทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภ าพ มีความสาเร็จในการดาเนิ นการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.3 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
4. สภาพปัจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วย วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์เป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้
ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพแวดล้อม
ด้านภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบการบางส่วนชารุดทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานเป็นเวลานาน จึงควร
ซ่อมแซมและบารุงรักษาเพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด ทั้งยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและทางราชการ เพราะสภาพแวดล้อมดีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างมาก ตลอดจนมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม จึ งเป็นสิ่ง
สาคัญที่ทางวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการตามโครงการนี้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การใช้ห้องต่าง ๆ ได้เต็มประสิทธิภาพ มีระเบียบในการใช้อย่างชัดเจน
5.2 เพื่อให้อาคารต่าง ๆ มีอายุการใช้งานมากขึ้น
5.3 เพื่อจัดห้องและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้ตรงกับความต้องการของครูและนักศึกษา
5.4 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม ปลอดภัย
5.5 เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่าง ๆ สาหรับนักศึกษา
5.6 เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
5.7 ส่งเสริมมีสุขภาพกายและจิตที่ดี
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ห้องเรียน ห้องประชุม อาณาบริเวณในวิทยาลัยฯ มีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนและถูกสุขลักษณะ
6.1.2 ผู้ใช้บริการห้องประชุม ห้องเรียน พื้นที่ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ พึงพอใจ
6.1.3 นักศึกษามีทักษะเพิ่มขึ้น
6.1.4 นักศึกษามีความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่าง ๆ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้พื้นที่ของวิทยาลัยฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
6.2.2 ภูมิทศั น์บริเวณวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์มีความสวยงาม ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และเอื้อ
ต่อการเรียนการสอนและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2561
ต.ค

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

2562
มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค

ส.ค ก.ย

1. สารวจวัสดุและอุปกรณ์
สานักงานที่ขาดแคลน
2. จัดหาเครื่องมือและวัสดุ
สานักงาน
3. สรุปผลดาเนินงานโครงการ

7.1 ระยะเวลา
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ แผนกช่างอุตสาหกรรม
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน หมายเหตุ
1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารอานวยการ
100,000
2. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าระหว่างช่างยนต์-ช่างกลโรงงาน
100,000
3. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าอาคาร 10-11 แผนกพณิชยการ
50,000
4. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม 60 ปี
300,000
5. ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้องอาคารอานวยการ 10 -11
100,000
6. ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 5
100,000
7. ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักผ่อน แผนกพณิชยการ
50,000
8. ปรับปรุงงานระบบท่อประปาเมนภายใน
100,000
รวมทั้งสิ้น
900,000
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีวัสดุสานักงานที่สวยงามและมีคุณภาพ
9.2 นักศึกษาได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ
9.3 สภาพแวดล้อมบริเวณวิทยาลัยฯ สวยงาม ร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้และประกอบกิจกรรม
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสังเกต
10.2 ติดตามจากแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
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โครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับความปลอดภัยและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นายโสพล สิทธิชัย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
มีความสาเร็จในการดาเนิน การตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้น สังกัดหรือ
หน่วยงานทีก่ ากับดูแลสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.3 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้ องเรีย น ห้ องปฏิ บั ติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่ อ แหล่ง เรียนรู้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยฯ ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ยังไม่รองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อีกทั้งใน
ปัจจุบันอุปกรณ์ต่าง ๆ มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทาให้ อุปกรณ์เกิดความเสื่อมสภาพและไม่รองรับ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับ
ความปลอดภัยและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับความปลอดภัยและอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูงสุด
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ 6.1.1 มีอุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและรองรับความปลอดภัย
6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. ประสานงานพัสดุเพื่อดาเนินการ
2. ดาเนินการติดตั้งและปรับปรุง
3. รายงานและสรุปผล

2561
ต.ค.

พ.ย.

2562
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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7.1 ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ แผนกช่างอุตสาหกรรมและแผนกพาณิชยการ วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ
1. Switch Mikrotik RB260GS Gigabit Ethernet 5 พอร์ต / SFP 1 พอร์ต
2. SFP module Mikrotik S-31DLC20D SFP transceiver
3. MikroTik S-RJ01 - 10/100/1000 Mbps RJ45 SFP Copper Module
4. เครื่องสารองไฟ APC Model SMC3000I(29900)
5. เครื่องกระจายสัญญาณภายในอาคาร EnGenius EWS360AP
6. เครื่องกระจายสัญญาณภายนอกอาคาร EnGenius EWS660AP
7. เครื่องมือซ่อมบารุงและติดตั้ง

จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน
15
30,000
30
45,000
6
12,000
2
62,000
6
45,000
2
40,000
1
16,000
รวมทั้งสิ้น 250,000

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถซ่อมแซมและบารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
9.2 สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เต็มประสิทธิภาพ
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ
10.1 การดาเนินตามโครงการ
10.2 สรุปผล / ประเมินผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ
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โครงการสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมและประกวดสิ่งประดิษฐ์ / โครงงานวิทยาศาสตร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยเพื่อบริการ วิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึ กษา และมีคุณ ธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.4 ด้านทั กษะการสื่ อ สารภาษาต่ างประเทศ ผู้ ส าเร็จการศึก ษาอาชี ว ศึก ษามี ทั กษะการสื่ อ สาร
ภาษาต่ างประเทศ มากกว่ า 1 ภาษา โดยผ่ านการเรีย นวิ ช าภาษาต่ างประเทศ อาทิ เช่ น ภาษาอั งกฤษ
ภาษาจีน และภาษาพม่า เป็นต้น โดยที่สถานศึกษาให้ความสาคัญในการจัดการศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศ
โดยบรรจุลงในแผนการเรียนอย่างเป็นระบบและผู้เรียนทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ให้วิช าความรู้และการ
ทางานร่วมกับนักเรียน นักศึกษา ในการให้ข้อมูล คาแนะนาที่ถูกต้องให้กับนักเรียน นักศึกษา สื่อการเรียนรู้หรือ
นวัตกรรมต่างๆ ที่ครูนามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆ จะช่วยส่งเสริม ให้การ
จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี คุณค่า น่าสนใจ น่าค้นคว้า อีกทั้งยังกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เพิ่ม
ทัก ษะให้ ผู้ เรี ย นเข้ าใจง่ายและรวดเร็ ว ขึ้น เกิด การเรีย นรู้อ ย่างกว้างขวาง และการวิจัยเป็ นภารกิ จหลั ก ของ
สถานศึกษาที่ต้องดาเนิน เพื่อพัฒ นาความก้าวหน้าในองค์กร และพัฒ นาความก้าวหน้าทางด้านวิช าการ และ
ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา เป็นการค้นคว้าหาความจริงโดยวิธีการอย่างมีระบบและเชื่อถือได้ วิเคราะห์ หาเหตุผล
สร้ า งเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการศึ ก ษาค้ น คว้ า การตั้ งค าถาม และค าตอบ ดั งนั้ น งานวิ จั ย พั ฒ นานวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่ อส่งเสริมและสนับสนุนครู และนักเรียน นักศึกษา ให้คิดค้น สร้างสรรค์
สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็นการพัฒนาและต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ยกระดับวิ ชาชีพ
นาไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพในชีวิตได้
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประดิษฐ์และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ให้มีคุณภาพและนาไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
5.2 เพือ่ พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้อย่าง
หลากหลาย
6. เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ 6.1.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีต่างๆ
6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 ผลงานของครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดในเวทีการแข่งขัน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งระดับสถานศึกษา ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ ต่อไป
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1. กิจกรรมที่ 1
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.
ประจาปี 2561
2. กิจกรรมที่ 2
ประกวดสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย และการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
– เอสโซ่ ปีการศึกษา 2562
3. กิจกรรมที่ 3
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
(ภาคกลาง) ประจาปี 2561
4. กิจกรรมที่ 4
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
ประจาปี 2561
5. ติดตามผล/รายงานผล/ และ
สรุปโครงการ P-D-C-A
(กิจกรรมที่ 1-5)

7.1 ระยะเวลา
7.2 สถานทีด่ าเนินการ

2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.









ภาคเรียนที่ 2/2561 – ภาคเรียนที่ 1-2/2562
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ

จ้านวนหน่วย

1. แผนกวิชาช่างยนต์
2. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
7. แผนกวิชาการตลาด
8. แผนกวิชาการบัญชี
9. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
11. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12. แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

จ้านวนเงิน
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
420,000

หมายเหตุ

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูและนักเรียน มีความสนใจในการทาวิจัยเพิ่มมากขึ้น
9.2 ครูและนักเรียน มีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ในการค้นคว้าทาวิจัย
9.3 ครูและนักเรียน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด และเผยแพร่ผลงาน
9.4 ครูและนักเรียน มีการพัฒนาตนเอง คิดสร้างสรรค์ผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลงาน
เข้าประกวด ทัง้ ระดับสถานศึกษา ระดับ อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ
10.2 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ตามกระบวนการ P-D-C-A
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โครงการปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทาง ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ของแผนกวิชา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแผนกวิชา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
พันธกิจที่2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมืออาชีพ
พัฒนาประสิทธิภาพด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และ ระบบบริหารงานคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากาลัง คนอาชีวศึกษามาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัย และ อัตลักษณ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้หลั กสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชนสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือ
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิ การศึกษาและมีจานวน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพจั ดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตาม
ระเบี ยบหรือข้อบั งคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม
สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ประจวบคี รี ขั น ธ์ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน ระดั บ ปวช. ปวส. และระดั บ
ปริญญาตรี วิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสาคัญต่อการจั ดการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างความเป็นมาตรฐาน
ด้านฝีมือแรงงานและสร้างความมั่นใจให้แก่สถานประกอบการในการจ้างแรงงานด้านสายอาชีพ/สายปฏิบัติการ
ให้สอดคล้องกับภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบายให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและระดับ
สากล ผลิตและพัฒ นากาลั งคนให้ รองรับการประเมินมาตรฐานวิช าชีพ สร้างความเป็นมาตรฐานด้านฝี มือ
แรงงาน และสร้างความมั่นใจให้แก่สถานประกอบการในการจ้างแรงงาน จึงจาเป็นต้องเตรียมพัฒนาตามพันธกิจ
ที่ 2 พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ เป็ น ทรัพ ยากรมื อ อาชี พ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพด้ านบุ ค ลากร
งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และ ระบบบริหารงานคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยฯ จึงจัดทาโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทาง ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและ
ด้านอื่นๆ แผนกวิชาช่างยนต์ ขึ้น เพื่อพัฒนากาลังคนสายอาชีวศึกษาให้เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยรองรับสังคม
ยุคดิจิตอล
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทาง ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ 13 แผนกวิชา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้ป รับ ปรุงห้ องเรียนเฉพาะทาง ห้ องเรียนพิเศษ ด้านวิชาการและด้า นอื่นๆ ของแผนกวิช า
จานวน 13 ห้องเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้ใช้ห้องเรียนเฉพาะทาง ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ สามารถใช้งานได้ โดย
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดี
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
2561
2562
ขั้นตอนการด้าเนินการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค. กย.
1. รวบรวมข้อมูล รวบรวมเอกสาร
ก่อนเริ่มจัดทาโครงการ
2. จัดทาโครงการและขออนุมตั ิ
โครงการจัดทาคาสั่งมอบหมายงาน
3. ดาเนินงาน
4.ติดตามผล/รายงานผล/ และสรุป
โครงการ P-D-C-A

7.1 ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2561 - กันยายน2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ ห้องเรียนเฉพาะทาง ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ของ
แผนกวิชา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ

จ้านวนหน่วย

จ้านวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าครุภัณฑ์, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้อง
1. แผนกวิชาช่างยนต์

100,000

2. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

100,000

3. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

100,000

4. แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

100,000

5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

100,000

6. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

100,000

7. แผนกวิชาการตลาด

100,000

8. แผนกวิชาบัญชี

100,000

9. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

100,000

10. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

100,000

11. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

100,000

12. แผนกวิชาการจัดการทั่วไป

100,000
1,300,000

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ได้ห้องเรียนเฉพาะทาง ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ของแผนกวิชาจานวน 13 ห้อง
9.2 ผู้ใช้ห้องเรียนเฉพาะทาง ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แผนกวิชาช่างยนต์ สามารถ
ใช้งานได้ โดยความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดี
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ผลการใช้ ห้ อ งเรี ย นเฉพาะทาง ห้ อ งเรี ย นพิ เศษ ด้ า นวิ ช าการและด้ า นอื่ น ๆ แผนกวิ ช า
เชิงประจักษ์
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
10.3 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ ตามกระบวนการ P-D-C-A
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โครงการปรับปรุงโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1. ชื่อบุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นายสุทธิศักดิ์ ปานประดิษฐ หัวหน้างานอาคารสถานที่
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
พันธกิจที่2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมืออาชีพ
พัฒนาประสิทธิภาพด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และ ระบบบริหารงานคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรงอาหารเป็นสถานที่บริโภคอาหารสาหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งสาคัญที่จะต้องพิจารณาคือ ความสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อ
ร่ างการของผู้ บ ริ โภค การบริ โภคที่ ถู ก สุ ข าภิ บ าล อาหารจึ งไม่ ได้ ห มายความเพี ย งแต่ บ ริ โภคเข้ าไปแล้ ว
ก่อให้เกิดโทษ ในปัจจุบันเท่านั้ น ยังหมายถึงจะต้องไม่เป็นพิษภัยที่เป็นโทษ ให้เกิดโรคในระยะยาวหรือใน
อนาคตอีกด้วย ซึ่งการจัดการและควบคุมอาหารให้สะอาดทาได้โดยการจัดการและการควบคุมปัจจัยที่เป็น
สาเหตุ ที่ทาให้ อาหารสกปรก รวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกโรงอาหารที่ต้องสะอาด และถูก
สุขลักษณะ อยู่ในสภาพดีปลอดภัยสาหรับผู้ใช้งาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้โรงอาหารของวิทยาลัยฯได้มาตราฐาน
5.2 เพื่อให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการประกอบอาหาร
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส้าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โรงอาหารได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซม ให้มีความแข็งแรง ทนทาน ถูกสุขลักษณะ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 อาคารโรงอาหารสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามอายุการใช้งาน
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการด้าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการด้าเนินการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ

2562
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดทาโครงการและนาเสนอเพือ่ อนุมัติโครงการ
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลและจัดทารายการการดาเนินงานโครงการ

7.1 ระยะเวลา
พฤษภาคม - กันยายน 2562
7.2 สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/แหล่งที่มา การด้าเนินโครงการ
รายการ

1.
2.
3.
4.

จ้านวน
หน่วย

ปูพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปูพื้นกระเบื้อง
เคาท์เตอร์ขายอาหารพร้อมระบบสุขาภิบาลและบ่อดักไขมัน
ระบบไฟฟ้า
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะที่ถูกต้อง
9.2 มีโรงอาหารเพื่อให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรอย่างทั่วถึง
9.3 เพื่อความปลอดภัยในการประกอบอาหารและรับประทานอาหาร
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10.1 แบบรายงานผลของงานวางแผนและงบประมาณ

จ้านวนเงิน

130,000
270,000
250,000
50,000
700,000

หมาย
เหตุ

