แผนปฏิบัติการประจำปี
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คำนำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นวิทยาลัยเอกชนอาชีวศึกษา
ประเภทช่างอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม ที่มีคุณภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล และเป็นเลิศ
ทางด้านการศึกษา โดยดำเนินการเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนั้นการทำ
หน้าที่ของวิทยาลัยยังเน้นให้ผู้เรียน มีคุณธรรม มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ตามปณิธานของวิทยาลัย “สร้างคุณธรรม นำวิชาการ เพื่องานอาชีพที่ดี”
แผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ ได้จัดทำ
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัย บรรลุวิสัยทัศน์ที่คาดหวัง สนองตาม
ความต้องการของชุมชน สังคมและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ
ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและผู้มีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการฉบับนี้ทุกท่าน เพื่อนำวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการศึกษา ประเภท
ช่างอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจและพณิชยกรรม ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

คณะผู้จัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

ข

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ ภาพรวมของสถานศึกษา
- ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
- ประวัติสถานศึกษา
- สภาพปัจจุบัน จำนวนผู้เรียน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
- โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
- หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
- จำนวนครู/บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอื่น ๆ
- การวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปีการศึกษา ๒๕๖๑
- แผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ
- แผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
- แผนปฏิบัติการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ภาคผนวก
แผนการดำเนินการติดตาม ๔ ฝ่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
- แผนการดำเนินการติดตาม ฝ่ายวิชาการ
- แผนการดำเนินการติดตาม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
- แผนการดำเนินการติดตาม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- แผนการดำเนินการติดตาม ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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ส่วนที่ ๑
ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile)
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
ที่ตั้ง ๖๘๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๓-๐๑๓๑, ๐-๒๔๒๓-๐๙๔๐ โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๒๒๘
Website www. Ram6.ac.th E-mail: ram6.school@gmail.com
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
ลักษณะของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ตั้งอยู่ที่ ๖๘๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ใกล้สถานีตำรวจดับเพลิงบางอ้อ บนเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒๑๖ ตาราง
วา บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนเมือง มีชุมชนหลายชุมชน เช่น ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ชุมชนอิสลาม
ชุมชนวัดอาวุธวิกสิตาราม ชุมชนวัดบางพลัด คอนโดมิเนียม หมู่บ้านที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ชุมชนเหล่านี้
จะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย นอกจากนั้นมีอื่น ๆ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวิทยาลัย และเป็น
แหล่งความรู้ที่สำคัญ ของวิท ยาลัย ได้แก่ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ และยังมีสถานที่สำคัญอื่น ๆ ใกล้กับวิทยาลัย เช่น บริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย จำกัด วัดสร้อยทอง วัดฉัตรแก้วจงกลณี วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดบางพลัด โรงพยาบาลยันฮี การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีประชากรในพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน ประชาชนส่วนใหญ่
ร้อยละ ๙๐ นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพรับจ้าง สภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนมีรายได้ต่อ
หัวเฉลี่ย ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี วิทยาลัยได้เชิญผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ผู้แทนศิษย์
เก่าและผู้ปกครอง เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิทยาลัยมากขึ้น มีความสัมพันธ์กับวิทยาลัย
ค่อนข้างดี วิทยาลัยได้จัดประชุมผู้ปกครอง ๒ ครั้ง ใน ๑ ปีการศึกษา สภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของสาร
เสพติดในกลุ่มเยาวชนน้อยมาก
วิทยาลัยส่งเสริมด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นเพลเมืองไทยและพลโลก โดย
ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ตริย์เป็ น ประมุข และทะนุ บำรุงศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม ปลู กฝั งจิตสำนึ กด้ านการอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น การส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตกแต่งเทียนเข้าพรรษาให้กับวัดอาวุธวิกสิตาราม จำนวน ๓๕ ต้น
จัดแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาวัดฉัตรแก้วจงกลณี วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดไร่ขิง ส่งเสริมผู้เรียน
เข้าค่ายอบรมคุณ ธรรม และการฝึกเป็ นผู้นำนักเรียน ส่งเสริมผู้เรียนเข้าสอบธรรมก้าวหน้ าโดยได้รับรอง
คุณภาพการศึกษา จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำบุญวิทยาลัยประจำปี และร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ เป็นประจำทุกปี
เป็นสถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ ทัศนียภาพสวยงาม สะอาด ได้รับรางวัล
ต้นไม้ใหญ่ ที่ สุดในกรุงเทพมหานคร “ชนะเลิศ” โครงการประกวดต้นไม้ใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๔ และได้เอื้อประโยชน์ให้บริษัท True Corporation ในการจัดทำสื่อโฆษณา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ช่อง THAI PBS ขอถ่ายทำรายการ “หลงกรุง” ตอน “ต้นไม้กรุงเทพมหานคร” ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่

๒

๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๘.๕๒ น. เป็นสถานศึกษาที่จัดแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก สามารถเข้ามาศึกษาและนำไปปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาบริหารจัดการให้หน่วยงานจัดโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of
Understanding : MOU) ระหว่างสถานศึ ก ษาและสถานประกอบการ เพื่ อรองรับ สู่ ป ระชาคมอาเซี ยน
เตรียมความพร้อมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ พัฒนาระบบการเรียนการสอนตามรูปแบบสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) มีความพร้อมในการก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐และสนับสนุนให้
ความร่วมมือกับชุมชน สังคม อย่างต่อเนื่อง
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ มีชื่อเดิมคือ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัด
การศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดำเนินการสอน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โดยประวัติการก่อตั้งมีดังนี้
- พ.ศ. ๒๕๑๖ ก่อตั้งโรงเรียนช่างกลพระรามหก
- พ.ศ. ๒๕๒๒ นายพรเลิศ แสงกวีเลิศ ได้รับกิจการต่อจากเจ้าของเดิมมาดำเนินการ
- พ.ศ. ๒๕๒๔ กระทรวงศึกษาธิการอนุญ าตให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างกลพระรามหก เป็น
โรงเรียนเทคโนโลยีพระรามหก
- พ.ศ. ๒๕๒๖ อาคารโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ได้ถูกสร้างขึ้ นห่ างจากโรงเรียนเทคโนโลยี
พระรามหก ประมาณ ๕๐๐ เมตร บนเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑๔๒ ตารางวา
- พ.ศ. ๒๕๒๗ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ใน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
- พ.ศ. ๒๕๒๙ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) อีก ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- พ.ศ. ๒๕๓๐ สร้างอาคารเรียนหลังใหม่อีก ๑ หลัง ที่โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีเป็นอาคารเรียน
๕ ชั้นโดยเชื่อมต่อกับอาคาร ๕ ชั้นเดิมให้เป็นอาคารรูปตัวแอล
- พ.ศ. ๒๕๓๒ รับโอนนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกชั้นปี และกิจการ
ทั้งหมดของโรงเรียนเทคโนโลยีพระรามหก ซึ่งปิดกิจการมาเป็นของโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี
- พ.ศ. ๒๕๓๘ ขยายพื้นที่บริเวณด้านข้างติดโรงเรียน และบริเวณด้านหน้าติดถนนจรัญสนิทวงศ์
จำนวน ๑ ไร่ ๓๔ ตารางวา เพื่อใช้เป็นลานจอดรถ และสถานที่พักผ่อนของผู้เรียน เพื่อสร้างบรรยากาศให้
เอื้อต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
- พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร สร้างอาคาร ๗
ชั้น เป็นอาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ และโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีได้ยื่นเรื่อง
ขอขยายสาขาวิชา เพิ่มจากเดิม ๓ สาขาวิชา เป็น ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เพื่อเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปีการศึกษา ๒๕๕๐

๓

- พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)เพิ่ ม อีก ๑ สาขาวิชา คือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซ อฟแวร์ และ
โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตเพิ่มหลักสูตร ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ และประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานพัฒนาเว็บเพจ รวม ๓ สาขางาน เพื่อรองรับการเรียน
การสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๑
- พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ได้เปิดสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เพิ่มอีก ๑ สาขางาน คือ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ และประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ เปิ ด สอนระดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ประเภทวิ ช า
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
- พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับอนุญาตให้โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีและโรงเรียนเทคนิคพระรามหกรวม
กิจการโรงเรียนเข้าด้วยกัน โดยให้โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีรับโรงเรียนเทคนิคพระรามหกเข้ารวมกิจการ
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ใบอนุญาตเลขที่ กอ. ๓๙๐/๒๕๕๒ สำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
- พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ขออนุญาตเพิ่มหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ระบบทวิภาคี และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี กั บสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตให้เพิ่มหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๔
- พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
โรงเรีย น ดั งนี้ หมวด ๑ บททั่ วไป จากเดิ ม “ข้ อ ๑ โรงเรีย นนี้ มี ชื่ อ ว่า โรงเรีย นพระรามหกเทคโนโลยี ”
เปลี่ยนเป็น “ข้อ ๑ โรงเรียนนี้มีชื่อว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก” ตามใบอนุญ าตเลขที่ กอ. ๗๒๒/
๒๕๕๔ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
- พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ได้ยื่นคำขอรับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และใช้ชื่อศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพ คือ
(๑) สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ ๑ (๒) สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ (๓) สาขา
อาชีพ ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) ระดับ ๑ (๔) สาขาอาชีพ พนักงานการใช้
คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ ๑ ตามหนังสือเลขที่ รง ๐๔๐๔/๐๐๖๔๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ได้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา (๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้) ตามหนังสือประกาศใช้ ที่ ศธ ๐๖๐๖/๕๑๘๒ วันที่ ๑๐
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และใช้ชื่อศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
กรมพั ฒ นาฝี มื อแรงงาน อนุ ญ าตให้ ด ำเนิ น การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ งชาติส าขาอาชีพ ตาม
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามหนังสือเลขที่ กทม ๐๐๑/๒๕๕๕ ออกให้ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ โดยใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
ประกอบด้วยมาตรฐาน ๔ ด้าน จำนวน ๑๔ ตัวบ่งชี้
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จัดการศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจและ
พาณิชยกรรม ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผู้เรียนทั้งหมดจำนวน
๗๘๙ คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผู้เรียนจำนวน ๕๒๒ คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มี
ผู้เรียนจำนวน ๒๖๗ คน
ผู้บริหาร ครูผสู้ อน และบุคลากรในวิทยาลัย มีจำนวน ๖๘ คน ผู้ที่มวี ุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอก จำนวน ๒ คน ระดับปริญญาโทจำนวน ๑๑ คน ระดับปริญญาตรีจำนวน ๔๖ คน อีก ๙ คนมีวุฒิ
ต่ำกว่าปริญญาตรี ครูผู้สอนจำนวน ๓๓ คน บุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๘ คน และบุคลากรสนับสนุน
จำนวน ๑๖ คน
จำนวนอาคารเรียน มี ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตขนาด ๕ ชั้น ๑ หลัง มีโรงฝึกงาน ๑ แห่ง มีห้อง
ประชุ ม ๒ ห้ อง ห้ อ งแนะแนว ๑ ห้ อง ห้อง SOUND LAB สอนภาษาอังกฤษ ๑ ห้ อง สนามกี ฬ าหน้ า
วิทยาลัย ๒ สนาม มีห้องสมุด ๑ ห้อง ห้องพยาบาล ๑ ห้อง มีโรงอาหาร ๑ โรง อยู่ชั้นล่างใต้อาคาร ๑ มี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานครบทุกสาขาวิชา และในปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ได้เพิ่มอาคาร
เรี ย นคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ๗ ชั้ น จำนวน ๑ หลั ง มี ห้ อ งประชุ ม ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ และ
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ อาคารดังกล่าวติดตั้งลิฟต์ จำนวน ๑ ตัว และได้ปรับปรุงอาคาร ๓
ชั้น เป็ นอาคารสำนั กงาน มี ห้ องผู้ รับ ใบอนุ ญ าต ห้ องผู้ อำนวยการ ห้ องประชุม ผู้ บ ริห าร และห้ องธุรการ
ประชาสัมพันธ์
๒. สภาพปัจจุบัน
๒.๑ จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้นปี
๒
เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ระดับ ปวช.
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

ทวิภาคี

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

๓

ปกติ

๑

รวม

๘๙
๘๐
๑๒
๑๘๑

-

-

๙๗
๖๐
๑๒
๖
๑๗๕

-

-

๖๓
๗๐
๘
๓
๑๖๖

-

-

๒๗๑
๒๑๐
๓๒
๙
๕๒๒

-

-

-

๕

ชั้นปี
๒
ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

รวมทั้งหมด

๓๕ ๗
๖๒ ๑๓
๑๑
๑๐๘ ๒๐
๒๘๙ ๒๐

๓

เทียบโอน

ระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
รวม

ทวิภาคี

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

ปกติ

๑

รวม

-

๕๘
๕๘
๑๓
๑๐
๑๓๙
๓๑๔

-

-

๑๖๖

-

-

๑๐๐
๑๓๓
๒๔
๑๐
๒๖๗
๗๘๙

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(๑) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
ระดับ/สาขางาน
ระดับ ปวช.
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
รวม
ระดับ ปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขางานไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
รวม
รวมทั้งหมด

ปกติ

จำนวน
ทวิภาคี

เทียบโอน

๔๖
๓๗
๖
๓
๙๒

-

-

๔๖
๓๗
๖
๓
๙๒

๔๐
๕๑
๙
๑๐
๑๑๐

-

-

-

-

๔๐
๕๑
๙
๑๐
๑๑๐

๒๐๒

-

-

๒๐๒

๒.๒ แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา

รวม

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการวิ
ทยาลัย

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัย

ผู้จัดการ

รองผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

งานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชา

งานบุคลากร

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานครูที่ปรึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานการเงิน

งานความร่วมมือ

งานปกครอง

งานวัดผลและประเมินผล

งานการบัญชี

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานพัสดุ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานอาคารสถานที่

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานสื่อการเรียนการสอน

งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

๒.๓ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ

ระดับ

๑

ปวช.

ประเภทวิชา

สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

๒

ปวส.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

๒.๔ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๔.๑ จำนวนครู จำแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

จำนวน(คน)

มี

ไม่มี

ปริญญา
เอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่า
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา

ครูพเิ ศษ

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์/
เทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้า
กำลัง/ติดตั้งไฟฟ้า

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ครูประจำ

แผนกวิชา/
สาขาวิชา/
สาขางาน

สถานภาพ

๑๓

๑๓

-

๑๒

๑

-

๒

๑๑

-

๑๐

๑๐

-

๗

๓

-

-

๑๐

-

ไม่มี

ปริญญา
เอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่า
ปริญญาตรี

รวม

จำนวน(คน)

มี

สาขาวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์/
/เทคนิคคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพณิชย
กรรมสาขาวิชา
พณิชยการสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หมวดวิชาสามัญ

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ครูพเิ ศษ

แผนกวิชา/
สาขาวิชา/
สาขางาน

สถานภาพ
ครูประจำ

๘

๕

๕

-

๓

๒

-

-

๕

-

๑

๑

-

๑

๑

-

-

๑

-

๖

๖

-

๖

-

-

๑

๕

-

๓๕

๓๕

-

๒๙

๗

-

๓

๓๒

-

วุฒิการศึกษา

๒.๔.๒ จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ
รวม

บุคลากรพิเศษ

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

บุคลกรประจำ

สถานภาพ

๓

๓

-

๓

๓

-

จำนวน(คน)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รวม

๓

๓

-

๓

๓

-

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

๒

๒

-

รวม

๒

๒

-

รวมทั้งหมด

๘

๘

-

๙

๓. ผลการดำเนินงานจากข้อเสนอแนะปีการศึกษาที่ผ่านมา
การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข้อเสนอแนะจากการ
แผนการปฏิบตั ิตาม
ผลการดำเนินงาน
ประเมินครั้งล่าสุด
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควรพัฒนา
ฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน
๑. ให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญ พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จ
ของการทดสอบทางการศึกษา การศึกษาอาชีวศึกษา ให้มี และโครงการ ที่จะให้ ผู้เรียนความสำคัญ ของการ
ด้านการอาชีวศึกษา (V-NET) ความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะ ทดสอบทางการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา
ทางวิชาชีพและคุณลักษณะ (V-NET) โดยกำหนดให้มีโครงการดังนี้
- โครงการทดสอบทางการศึ ก ษา ด้ า น
ที่พึงประสงค์
อาชีวศึกษา ระดับชาติ (V-NET)
- โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจให้กับ
ผู้เรียน ให้ความร่วมมือในการเข้าสอบ พร้อมทั้งจัด
ให้ครูผู้สอนทบทวนบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
ทดลองทำข้ อ สอบตามวั ต ถุป ระสงค์ ที่ ท าง สทศ.
กำหนด ซึ่ ง ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ มี ผู้ เรี ย นให้
ความสำคั ญ ของการสอบเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ปี
การศึกษาที่ผ่านมา
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการ
๒. ระบบติดตามผู้เรียนที่ขาด แผนจัดการอาชีวศึกษาโดย
เรียนติดต่อกัน
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน การ ตามแผนงานและโครงการเพื่ อให้ มีระบบติดตาม
บริหารโดยคณะกรรมการ ผู้เรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน โดยการจัดโครงการ/
สถานศึกษาและการพัฒนา กิจกรรมดังต่อไปนี้
- โครงการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ ว ย
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์
กิ จ กรรมเยี่ ย มบ้ า นผู้ ป กครอง กิ จ กรรมติ ด ตาม
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง กิจกรรม Home Room โดย
แต่ละกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง และผู้เรียนเป็นอย่างดี ส่งผลให้มีผู้เรียน
ขาดเรียนติดต่อกันมีจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา
๓. การติดตามผลสัมฤทธิ์
พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จ
ฝ่ า ยวิ ช าการได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำโครงการ
ทางการเรียนของผู้เรียน
การศึกษาอาชีวศึกษา ให้มี ประชุมผู้ปกครองติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินครั้งล่าสุด

แผนการปฏิบตั ิตาม
ผลการดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
ความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการประสานงานติดต่อ
ทางวิชาชีพและคุณลักษณะ กับผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลา และฝ่ายวิชาการได้
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ ม าลงทะเบี ย นเรี ย นใน
ที่พึงประสงค์
รายวิชาที่ตกในช่วงภาคเรียนฤดูร้อน และสามารถ
ที่ จ ะลงทะเบี ย นเรีย นในรอบอื่ น ๆ ด้ วย มี ผ ลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น จากปีที่ผ่านมา
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ผลจากการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
ข้อเสนอแนะจากการ
แผนการปฏิบตั ิตาม
ผลการดำเนินงาน
ประเมินครั้งล่าสุด
ข้อเสนอแนะ
ฝ่ า ยพั ฒ น ากิ จ การนั กเรี ย นนั กศึ ก ษ าได้
จุดที่ควรพัฒนา
ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเพื่อลดจำนวนผู้เรียนออก
๑. ควรมีกจิ กรรมเพิ่มเติม
กลางคัน ได้แก่ กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน
เพื่อลดจำนวนผู้เรียนออก
โดยการเชิญสถานประกอบการได้แก่ เดอะพิซซ่า
กลางคันให้มีจำนวนน้อยที่สุด
คอมแพนนี มารั บ สมั ค รนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ
เช่น มีกิจกรรมสร้างรายได้
ทำงาน Part time ส่ ง เสริ ม ให้ ส ามารถมี ร ายได้
ให้กับนักศึกษา กิจกรรมให้
ในช่วงปิดภาคเรียน/นอกเวลาเรียน และได้จัดให้มี
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน
ที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
ทรั พ ย์ ให้ กั บ ผู้ เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นดี เยี่ ย มทุ ก ปี
การศึ ก ษา รวมทั้ ง มี ก ารออกตรวจเยี่ ย มบ้ า น
ผู้ ป กครองสำหรั บ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ ข าดหาย
ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ส่วนผู้เรียนที่มีปัญหา
เรื่ อ งการชำระค่ า ลงทะเบี ย นการเรี ย น ได้ เชิ ญ
ผู้ปกครองมายื่นคำร้องเพื่อทำการผ่อนผันการชำระ
ตามระยะเวลาที่กำหนด
๒. เนื่องจากตาม
ทางฝ่ายผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้มีกิจกรรม
ตามประเด็ น พิ จ ารณา แต่ ยั ง ไม่ ชั ด เจนในการ
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
ดำเนินการเนื่องจากเป็นมาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่
ระดับคุณภาพในการ
ซึ่งทางผู้ดำเนิ นการมี ความตระหนั ก และมีค วาม
ดำเนินการบริหารจัด
พยายามที่ จ ะจั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
การศึกษาตามแนวทาง
กับอัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา คือ “ความ

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินครั้งล่าสุด
สถานศึกษาคุณธรรมประเด็น
พิจารณาข้อ ๓ คือ
สถานศึกษาจัดให้กลุ่ม
ผู้บริหาร กลุม่ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกลุ่ม
ผู้เรียนจัดทำโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม และ
กำหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละ
กลุ่ม จากประเด็นดังกล่าวมี
การดำเนินการยังไม่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม ซึง่ ต้องให้แต่ละ
กลุ่มทำด้วยใจไม่บังคับ ให้แต่
ละกลุ่มคิดกันเองแล้วนำมา
รวมกัน ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
ให้มีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ว่าเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ในแต่ละกลุม่ สำเร็จหรือไม่
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามอัต
ลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรมที่
กำหนดไว้คือ “ความมีวินัย”
๓. สถานศึกษาควรมี
รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์
และสื่อสำหรับการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
ของงบดำเนินการ

๔. การจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการให้ได้

แผนการปฏิบตั ิตาม
ข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงาน
มีวินัย” โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะต้องมีการ
ปรับแผนการดำเนินงานใหม่ โดยวางแผนที่จะไป
ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการ
จั ด กิ จ กรรมสถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรมในลำดั บ ต่ อ ไป
หลังจากนั้นจะได้นำมาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับการ
บริหารจัดการ และการดำเนินงานของวิทยาลัย

ฝ่ายบริห ารจั ดการวิท ยาลั ย ได้ มี การวางแผน
งบประมาณเพิ่มเติมในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้
สอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาดังกล่าว โดยใน
ปี ก าร ศึ ก ษ านี้ ได้ จั ด ให้ มี ก ารจั ด ซื้ อ เค รื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ เ พิ่ ม เติ ม จำนวน ๓๖ เครื่ อ ง เป็ น
จำนวนเงิน ๗๗๐,๗๖๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด
ร้ อ ยหกสิ บ บาทถ้ ว น) เพื่ อ เป็ น สื่ อ สนั บ สนุ น การ
เรียนการสอน
ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ฝ่ า ยบริ ห ารมี ค วาม
ตระหนั ก ในการจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ต าม
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ ได้ ต ามเกณฑ์ ที่
กำหนด โดยได้ มี ก ารออกติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินครั้งล่าสุด
ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวน
ผู้เรียนทั้งหมด ตามนโยบาย
ต้นสังกัด

แผนการปฏิบตั ิตาม
ข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงาน
สถานประกอบการตามสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียน
การสอน ในการรองรับผู้เรียนที่จะเข้าสู่ระบบทวิ
ภาคี พร้อมทั้งได้มีการออกประชาสัมพันธ์เพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับ ปวช.๓ ที่จะสำเร็จ
การศึกษาให้ศึกษาต่อในระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี
ผู้ดำเนินการได้ประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องและขอความ
ร่ ว มมื อ กั บ ครู ที่ ป รึ ก ษาในการช่ ว ยดำเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ข้อดีของการเรียนในระบบทวิภาคี
แต่ ยั ง มี ปั ญ หาในส่ ว นของผู้ เรี ย นที่ ยั ง ติ ด การทำ
โครงการจะยังไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ทาง
ฝ่ายบริหารโดยท่านผู้อำนวยการได้ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการให้ผู้เรียนที่มีปัญ หาดังกล่าวมาประชุม
เพื่อทำข้อตกลงเพื่อที่จะได้ผ่านในรายวิชาดังกล่าว
และสำเร็จ การศึ ก ษาสามารถที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ และ
ทำงานในสถานประกอบการได้

๑๓

แผนปฏิบัติการปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนงานฝ่ายวิชาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

๑

โครงการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ

๒

โครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา
(V-NET)

๓

โครงการประชุมผู้ปกครอง
ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

๔

โครงการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน
ก.พ.-มี.ค.๖๒
ที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ก.พ.-มี.ค.๖๒
ร้อยละ ๕๐ ของผู้เรียน
ที่ผ่านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (VNET)
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ปกครอง ต.ค.๖๐ และ มี.ค.๖๑

งบประมาณ

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

สถานศึกษา
พอเพียง
ด้านที่

๒๐,๐๐๐

งานวัดผลและ
ประเมินผล

๑

ตัว
บ่งชี้
๑.๑

๒๐,๐๐๐

งานวัดผลและ
ประเมินผล

๑

๑.๑

๒

๘๐,๐๐๐

งานวัดผลและ
ประเมินผล

๑

๑.๑,
๑.๔

๒

๓๐,๐๐๐

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

๑,๓

๑.๒,
๓.๑

๒

ได้รับทราบความก้าวหน้า
หรือผลการเรียนของ
นักเรียน นักศึกษา

จำนวนสาขาวิชาทุก
สาขาออกฝึก
ประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประกันภายใน
มาตรฐาน

๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

๕

โครงการพัฒนารายวิชา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ

ทุกสาขาวิชามีการ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการ

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

๕๐,๐๐๐

๖

โครงการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และบันทึกหลัง
การสอนทุกรายวิชา

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

๓๐,๐๐๐

๗

โครงการนิเทศการสอน

ทุกรายวิชามีการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และบันทึกหลังการสอน
ครูทุกคนได้รับการ
นิเทศการสอน

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

๒๐,๐๐๐

๘

โครงการสนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอน

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

๙๐,๐๐๐

๙

โครงการด้านการส่งเสริม
การดำรงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

๙๐,๐๐๐

ทุกสาขาวิชามีการ
สนับสนุนสื่อการเรียน
การสอน
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมการ
ดำรงตนตามปรัชญา

ผู้รับ
ผิดชอบ
งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน/หัวหน้า
แผนกวิชา
งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน

งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน
งานสื่อการเรียน
การสอน
ฝ่ายวิชาการ

ประกันภายใน

สถานศึกษา
พอเพียง
ด้านที่

๒

ตัว
บ่งชี้
๒.๑

๒

๒.๒

๒

๒

๒.๒

๑,๒

๒

๒.๓

๒

๒

๒.๔

๑-๔

มาตรฐาน

๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมให้ความรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. กิจกรรมศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. กิจกรรมถอดรหัส
บทเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. กิจกรรมศึกษา
นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๕. กิจกรรมประกวด
โครงงานที่จัดทำตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑๐ โครงการจัดการเรียนการ
สอนระบบทวิภาคี

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประกันภายใน
มาตรฐาน

ตัว
บ่งชี้

๒

๒.๔

สถานศึกษา
พอเพียง
ด้านที่

ของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกกิจกรรม

ร้อยละ ๑๐ ของการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

๗๐,๐๐๐

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

เป้าหมาย

จำนวนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา
(1 หน่วยงาน:ผู้เรียน
จำนวน ๔๐ คน)
๑๒ โครงการพัฒนาผู้เรียน
จำนวนหน่วยงานที่ร่วม
ศึกษาดูงาน อบรม
พัฒนาผู้เรียน ศึกษาดู
หน่วยงานภายนอก
งาน อบรม หน่วยงาน
ภายนอก
จำนวน ๒แห่ง/ปี/สาขา
จำนวนหน่วยงาน/คน
๑๓ โครงการจัดหาภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วม ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
พัฒนาผู้เรียน
ร่วมพัฒนาผู้เรียน
จำนวน ๒คน/ปี/สาขา
ครูทุกคนจัดทำวิจัยใน
๑๔ โครงการจัดทำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ชั้นเรียน ครู 1 คน:1
วิชา
งานวิจัยของครู
๑๑ โครงการประสานความ
ร่วมมือ (MOU) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประกันภายใน

สถานศึกษา
พอเพียง
ด้านที่

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

๙๐,๐๐๐

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

๓

ตัว
บ่งชี้
๓.๑

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

๑๐๐,๐๐๐

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี/
หัวหน้าแผนกวิชา

๓

๓.๑

๒

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

๓๐,๐๐๐

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี/
หัวหน้าแผนกวิชา

๓

๓.๑

๒

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

๙๐,๐๐๐

งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอน

๓

๓.๒

๒

มาตรฐาน

๑

แผนปฏิบัติการปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

เป้าหมาย

๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ร้อยละ ๘๐ ในการเข้า
ใหม่
ร่วมโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
๒ โครงการประชุมผู้ปกครอง ร้อยละ ๖๐ ในการเข้า
นักศึกษาใหม่
ร่วมโครงการประชุม
ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
๓ โครงการด้านการรักชาติ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ด้านการรักชาติ เทิดทูน
ส่งเสริมการปกครอง
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี การปกครองระบอบ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
ประมุขและทะนุบำรุงศาสนา พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประมุข และทะนุบำรุง
ประกอบด้วย
ศาสนา ศิลปะ
๑. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วัฒนธรรม อย่างน้อย ๕
๒. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรม
๓. กิจกรรมส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
๔. กิจกรรมไหว้ครู

ผู้รับ
ผิดชอบ

สถานศึกษา
พอเพียง
ด้านที่
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
๑
๑.๑
๓
ประกันภายใน

ระยะเวลา

งบประมาณ

มิ.ย.๖๑

๑๐,๐๐๐

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

มิ.ย.๖๑

๕,๐๐๐

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

๑

๑.๑,
๑.๔

๓

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๔๐๐,๐๐๐

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

๑

๑.๓

๒,๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

๕. กิจกรรมทำบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่
๖. กิจกรรมทำบุญประจำปี
วิทยาลัย
๗. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา/
ตกแต่งต้นเทียน/หล่อเทียน
๘. กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร
๙. กิจกรรมกฎหมายกับ
เยาวชน
๔ โครงการด้านการกีฬาและ
นันทนาการ ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมกีฬาสีภายใน
๒. กิจกรรมลานกีฬาต้านยา
เสพติด
๓. กิจกรรมฟุตบอล
ประเพณี
๔. กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล
พระรามหก “พรีเมียร์ลีก”
๕. กิจกรรมดนตรีเพื่อผู้เรียน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

จำนวนกิจกรรมที่ผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ
จำนวน ๕ กิจกรรม

พ.ค.๖๑-มี.ค. ๖๒

๒๘๐,๐๐๐

ผู้รับ
ผิดชอบ

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

สถานศึกษา
พอเพียง
ด้านที่
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
ประกันภายใน

๑

๑.๓

๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

๕ โครงการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมชมรมวิชาช่าง
ยนต์
๒. กิจกรรมชมรมวิชาช่าง
ไฟฟ้า
๓. กิจกรรมชมรมวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์และเทคนิค
คอมพิวเตอร์
๔. กิจกรรมจิตอาสา/จิต
สาธารณะ/ทำความดีด้วย
หัวใจ
๖ โครงการเข้าค่ายลูกเสือ
วิสามัญ
๗ โครงการปัจฉิมนิเทศและ
แนะแนวศึกษาต่อ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

จำนวนกิจกรรมที่ผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของ
อวท. ทุกกิจกรรม

พ.ค.๖๑-มี.ค. ๖๒

ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการเข้าค่ายลูกเสือฯ
ระดับความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ
ปัจฉิมนิเทศในระดับดี
๘ โครงการจัดหาทุนการศึกษา จำนวนทุนการศึกษาที่
ให้แก่ผู้เรียนจากภายในและ จัดหาให้แก่ผู้เรียนจาก

สถานศึกษา
พอเพียง
งบประมาณ
ด้านที่
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
๒๐๐,๐๐๐ งานโครงการพิเศษ/
๑,๓
๑.๓,
ด.3
แผนกวิชา
๓.๑
ผู้รับ
ผิดชอบ

ม.ค-มี.ค.๖๒

๑๕๐,๐๐๐

มี.ค.๖๒

๑๐๐,๐๐๐

พ.ค.๖๑ - มี.ค.๖๒

๑๐๐,๐๐๐

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนว
งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา

ประกันภายใน

๑

๑.๓

๓

๑

๑.๔

๓

๑

๑.๔

๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน
หน่วยงานภายนอก

เป้าหมาย
หน่วยงานภายนอก
จำนวน ๑:๑๐๐
จำนวนผู้เรียนออก
กลางคันมีจำนวนลดลง

๙ โครงการพัฒนาและดูแล
ผู้เรียน ประกอบด้วย
กิจกรรม
๑. กิจกรรม Home Room
๒. กิจกรรมเยีย่ มบ้าน
๓. กิจกรรมตรวจสารเสพติด
๔. กิจกรรมพระรามหกปอด
สดใสร่วมใจต้านบุหรี่
๕. กิจกรรมวันเอดส์โลก
๖. กิจกรรมการให้ความรู้
เรื่องภัยของยาเสพติด
๗. กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจำปี
๘. กิจกรรมแนะแนวผู้เรียน
รายบุคคล
๑๐ โครงการพัฒนาระเบียบวินัย ผู้เรียนมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี
เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลก
อาชีพ “ค่ายวินัยดีมีงานแน่”

ผู้รับ
ผิดชอบ

สถานศึกษา
พอเพียง
ด้านที่
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
ประกันภายใน

ระยะเวลา

งบประมาณ

พ.ค.๖๑ - มี.ค.๖๒

๓๐,๐๐๐

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา/
งานปกครอง/งาน
สวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา

๑

๑.๔

๓

พ.ค.๖๑ - มี.ค.๖๒

๕๐,๐๐๐

งานปกครอง

๑

๑.๔

๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน

๑๑ โครงการสถานศึกษา
คุณธรรม
๑๒ โครงการประสานสัมพันธ์
หน่วยงานภายนอก

ผู้รับ
ผิดชอบ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
สถานศึกษามีการ
ประสานสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก

พ.ค.๖๑ - มี.ค.๖๒

๒๐๐,๐๐๐

งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

ธ.ค.๖๑ – ม.ค.๖๒

๕๐,๐๐๐

งานแนะแนว

สถานศึกษา
พอเพียง
ด้านที่
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
๒
๒.๔
๓
ประกันภายใน

๓

๓.๑

๑

แผนปฏิบัติการปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ร้อยละ ๘๐ในการติดตาม
ผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละ ๗๕ ในการผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ระดับ ๑

มี.ค.๖๑ - มี.ค. ๖๒

๒๐,๐๐๐

งานวิจัยฯ

ก.พ.-มี.ค. ๖๒

๕๐,๐๐๐

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
๓ โครงการส่งเสริม
กิจกรรม
สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับรางวัล ประกาศ
เกียรติคุณยกย่อง
ความรู้ ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม
จากหน่วยงานภายใน
และภายนอก
ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมจัดทำแฟ้ม
สะสมผลงาน/
ใบรับรองกิจกรรมฯ
๒. กิจกรรมยกย่องเชิด
ชูเกียรติ

พ.ค.๖๑ – มี.ค.๖๒

๑๕,๐๐๐

งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์/
หัวหน้าแผนกวิชา
งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม/
งาน

๑ โครงการติดตาม
ผู้สำเร็จการศึกษา
๒ โครงการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ระดับ ๑

สถานศึกษา
พอเพียง
ด้านที่
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
๑
๑.๑
๕
ประกันภายใน

๑

๑.๑ ,
๑.๒

๒

๑

๑.๓

๒,๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม/
งาน

๔ โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษา
๕ โครงการศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ในสถานศึกษา ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๖ โครงการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
๑. กิจกรรมจัดทำ
มาตรฐานสถานศึกษา
๒. กิจกรรมจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการ
สถานศึกษา
๓. กิจกรรมจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี
๔. กิจกรรมติดตามและ
ตรวจสอบการ
ดำเนินการตามแผนฯ
๕. กิจกรรมจัดทำ

เป้าหมาย

ผู้รับ
ผิดชอบ

สถานศึกษา
พอเพียง
ด้านที่
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
๒
๒.๓
๕
ประกันภายใน

ระยะเวลา

งบประมาณ

สถานศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูล

พ.ค.๖๑ – มี.ค.๖๒

๑๐๐,๐๐๐

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

สถานศึกษามีศนู ย์บ่มเพราะ
วิสาหกิจเพื่อการศึกษา

พ.ค.๖๑ – มี.ค.๖๒

๑๐๐,๐๐๐

งานส่งเสริม
ผลิตผล การค้า
และประกอบ
ธุรกิจ

๒

๒.๔

๕

สถานศึกษามีการดำเนินงาน พ.ค.๖๑ – พ.ค.๖๒
ตามระบบประกันคุณภาพ

๕๐,๐๐๐

งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

๒

๒.๕

๑-๔

ที่

๗

๘

๙

๑๐

โครงการ/กิจกรรม/
งาน
รายงานประเมินตนเอง
(SAR)
โครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา
โครงการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
งานวิจัยของผู้เรียน
(โครงงานนักศึกษา)
โครงการเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
งานวิจัยและนำไปใช้
ประโยชน์ของครูและ
ผู้เรียน
โครงการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
งานวิจัย และแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ

สถานศึกษา
พอเพียง
ด้านที่
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
ประกันภายใน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

จำนวนรายการที่มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา อย่างน้อย ๕
รายการ
ผู้เรียนทุกคนจัดทำโครงงาน
ที่สอดคล้องกับสาขางานที่
เรียน

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

๒๐,๐๐๐

งานความร่วมมือ

๓

๓.๑

๒

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

๕๐,๐๐๐

งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์/
หัวหน้าแผนกวิชา

๓

๓.๒

๒

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

๒๐,๐๐๐

งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์/
หัวหน้าแผนกวิชา

๓

๓.๒

๒

๑๐๐,๐๐๐

งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์/
หัวหน้าแผนกวิชา

๓

๓.๒

๒

ร้อยละ ๘๐ของนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัยที่มีการเผยแพร่และ
นำไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ ๕ ของผู้เรียนที่ได้รับ พ.ค.๖๑ – ก.พ. ๖๒
รางวัลจากการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย และ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ

แผนปฏิบัติการปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนงานฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม/
งาน
โครงการด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย

เป้าหมาย
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ๑ กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๒๐,๐๐๐

งานอาคาร
สถานที่

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

๒๔๕,๐๐๐

งานบุคลากร

มาตรฐาน
๑

ตัวบ่งชี้
๑.๓

สถานศึกษา
พอเพียง
ด้านที่
๓

๒

๒.๒,๒.๓

๔

ประกันภายใน

๑. กิจกรรมรณรงค์
ประหยัดพลังงานใน
วิทยาลัย
๒. กิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติ
๓. กิจกรรมคัดแยก
ขยะในสถานศึกษา
๔. กิจกรรมทำความ
สะอาดชุมชน
๕. กิจกรรม ๕ ส
๒

โครงการพัฒนาครูและ ร้อยละ ๘๐ ของครูและ
บุคลากรที่ได้รบั การพัฒนา
บุคลากรทางการ
ศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม/
งาน
๑. กิจกรรมส่ง
ครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไปประชุม
วิชาการ อบรมตาม
สาขาที่เกี่ยวข้อง
และศึกษาดูงาน
หน่วยงาน
ภายนอก
๒. กิจกรรมอบรม
ครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาตามสาขาที่
เกี่ยวข้องหน่วยงาน
ภายใน
๓. กิจกรรมจัดทำแฟ้ม
สะสมผลงานของ
ครูผู้สอน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ประกันภายใน
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สถานศึกษา
พอเพียง
ด้านที่

ที่
๓

๔

๕

โครงการ/กิจกรรม/
งาน
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้บริหาร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๑. กิจกรรมประกาศ
เกียรติคุณยกย่องเชิดชู
เกียรติ
๒. กิจกรรมแจก
เครื่องแบบ
๓. กิจกรรมสันทนา
การ/สังสรรค์
โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษา

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

ร้อยละ ๙๐ ของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

มิ.ย.๖๑-มี.ค.๖๒

๖๐๐,๐๐๐

งานบุคลากร

พ.ค.๖๑-เม.ย.๖๒

๑,๐๐๐,๐๐๐

งานอาคาร
สถานที่

พ.ค.๖๑-เม.ย.๖๒

งานอาคาร
๑,๐๐๐,๐๐๐ สถานที่/หัวหน้า
แผนกวิชา

สถานศึกษามีการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์
ของสถานศึกษาในระดับดี
มาก
โครงการพัฒนาอาคาร สถานศึกษามีการพัฒนา
อาคารสถานที่ ห้องเรียน
สถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงงาน
ห้องปฏิบัติการ
โรงงาน และศูนย์วิทย และศูนย์วิทยบริการใน
ระดับดีมาก
บริการ

สถานศึกษา
พอเพียง
ด้านที่
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
๒
๒.๒,๒.๓
๔
ประกันภายใน

๒

๒.๓

๕

๒

๒.๓

๕

ที่
๖
๗
๘

โครงการ/กิจกรรม/
งาน
โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก
อุปกรณ์ และสือ่ การ
เรียน การสอน
โครงการซ่อมบำรุง
พัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ในวิทยาลัย
โครงการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติ
ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมประชุม
ฝ่ายบริหาร ครู
บุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคลากรทุก
คน
๒. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย
๓. กิจกรรมการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายหน่วยงาน
ต้นสังกัด

เป้าหมาย
ร้อยละ ๒๐ การจัดซื้อวัสดุ
ฝึก อุปกรณ์ และสื่อการ
เรียน การสอน
มีการดำเนินการซ่อมบำรุง
พัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน
วิทยาลัย
สถานศึกษามีการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ

ระยะเวลา

งบประมาณ

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๒,๕๐๐,๐๐๐

พ.ค.๖๑-เม.ย.๖๒

๘๕๐,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๔๙,๕๐๐

ผู้รับ
ผิดชอบ
งานพัสดุ/
หัวหน้าแผนก
วิชา
งานพัสดุ/
หัวหน้าแผนก
วิชา
งานบุคลากร/
งานบริหารงาน
ทั่วไป

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

สถานศึกษา
พอเพียง
ด้านที่

๒

๒.๓

๒

๒

๒.๓

๒

๒

๒.๔

๑-๔

ประกันภายใน

