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ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 

1. ประวัติการจัดตั้ง, ที่ตั้ง, เนื้อที่  
 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  จัดตั้งเมื่อวันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2476  บนเนื้อที่  14  ไร่  1 งาน กับ  
26  ตารางวา ในนามโรงเรียนประถมช่างไม้ ต่อมา  พ.ศ. 2480  ได้ย้ายมาอยู่ถนนมหาจักรพรรดิ์   ซึ่งเปิดเป็น
โรงเรียนช่างไม้ฉะเชิงเทรา  พ.ศ. 2494  ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การการปรับปรุงการศึกษาแห่งชาติ  โดย 
เอ็ม.เอาร์.แวนไวท์  ผู้เชี่ยวชาญการอาชีวศึกษาแห่งองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงร่วมกับโรงเรียนอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2519 และต่อมา พ.ศ. 2523  ได้แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีเนื้อท่ีรวม 14 ไร่ 1 งาน  กับ  26 ตารางวา  (เป็นที่เช่าทรัพย์สิน ส่วน
พระมหากษัตริย์)  ตั้งอยู่เลขท่ี  12  ถนนมหาจักรพรรดิ์   อ าเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สภาพปัจจุบัน พื้นที่วิทยาลัยฯ ได้ก่อสร้างอาคารเรียน  โรงฝึกงานเต็มพ้ืนที่ไม่มีบริเวณท่ีขยายเพ่ิมข้ึน ให้
เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต  วิทยาลัยฯ จึงตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  เห็นสมควรว่าควรจะขยายไปอยู่ในที่แห่งใหม่ท าให้มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นและเพ่ือสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน   โดยเฉพาะอย่างยิ่ งโครงการชายฝั่งทะเลตะวันออก  และเพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ศึกษาต่อมายิ่งขึ้น  วิทยาลัยฯ จึงจัดท าโครงการขยายวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราในพ้ืนที่ใหม่ขึ้น   ซึ่ง
ปัจจุบันมีผู้ประสงค์บริจาคที่ดินให้แก่วิทยาลัยฯ   เป็นจ านวน  40 ไร่ 3 งาน กับ  5 ตารางวา  ที่ ต. ลาดขวาง   
อ. บ้านโพธิ์   จ. ฉะเชิงเทรา  และในวันที่  19  กันยายน  พ.ศ. 2537  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ครบ  36  พรรษา  เป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค  กรม
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
2. การด าเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 
 ประเภทวิชาที่ท าการเปิดสอน  คือ ช่างอุตสาหกรรม  4  คณะวิชา  คือ  คณะวิชาการก่อสร้าง        
คณะวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิชาช่างกลโลหะ  และคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. วัตถุประสงค์ และปรัชญาของสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ คือ จัดการศึกษาเพ่ือมุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถออกไปประกอบอาชีพ  
ได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ  สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพได้  และมีพ้ืน
ฐานความรู้เพียงพอส าหรับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
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วิสัยทัศน ์พันธกิจ  และนโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 

วิสัยทัศน ์
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ  เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ และสังคม  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค 
 

พันธกิจ 
1. จัด ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล  
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม  
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี  

             ของประเทศ     
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ   
   ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย  สร้างนวัตกรรม  จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

เป้าหมายบริการ 
 1. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ือสนับสนุนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้มีสัดส่วนผู้เรียน
อาชีวศึกษา : สามัญในปี 2557 เป็น 49:51  และมุ่งสู่สัดส่วน 51:49 ในปี 2558   
 2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล มีความสามารถในการ
ปรับตัวได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย   
 3. เพ่ิมการมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษา     
 4. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างการยอมรับจากผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และสังคม ต่อการเรียน
อาชีวศึกษา     
 5. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลาย     
 6. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยอาชีวศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอาชีพส าหรับประชาชนในท้องถิ่น
 7. เพ่ิมขีดความสามารถครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ     
 8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพในระดับสากล 
 9. สนับสนุนและส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการระหว่างสถานศึกษารัฐและเอกชนเพ่ือสร้างความเป็น
เอกภาพในการจัดอาชีวศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
 A   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล       
 B   เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ    
 C   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา     
 D   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   
         

มาตรการ 
 A1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา       
 A2  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี       
 A3  ปฏิรูปการเรียนการสอน       
 A4  ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร      
  A5  ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ      
 A6  ทุนและการสนับสนุนการศึกษา      
 A7  การสร้างและกระจายโอกาส 
 A8  สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ      
 A9  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซี่ยนและต่างประเทศ 
 A10 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 A11 ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์     
         

โครงการ 
A1  คุณภาพสถานศึกษา         
 A11  โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา  
 A12  โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์       
 A13  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา     
 A14  โครงการขยายอาชีวะอ าเภอ       
 A15  โครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  
      

A2  คุณภาพผู้เรียน         
 A21  โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 A22  โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา 
 A23  โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาเพ่ือสร้างทุนปัญญาชาติ 
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 A24  โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed)/ แก้ไขปัญญาทะเลาะวิวาท/ทวิภาคี
กลุ่มพิเศษ 
 A25  โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ   
 A26  โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง     
 A27  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา    
 A28  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
 

A3  ยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ         
 A31  โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มี
สมรรถนะ       
 A32  โครงการอาชีวะพัฒนา       
 A33  เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       
 A34  เงนิอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม      
 A35 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อ านวยการและอาชีพเฉพาะ
ทาง            
 A36  พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
   

B1  ผลิตและพัฒนาก าลังคน         
 B11  เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ     
 

B2 ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ         
 B21  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา   
 B22  โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน   
 B23  โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้     
 B24  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนา
อาชีพประชาชน       
 B25  การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
 B26  เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล     
 B27  เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน    
 B28  เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท   
 B29  โครงการสนับสนุนการศึกษาในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 B30  เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น       
 B31  เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
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C1 ความร่วมมือในประเทศ         
  C11  โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาที่
เป็นความต้องการของประเทศ       
  C12  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี      
   

C2 ความร่วมมือกับต่างประเทศ         
  C21  โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยก าปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา  
  C22  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน     
  C23  โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย   
  C24  เงินอุดหนุนบ ารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ  
  C25  โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ    
  C26  โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล       
         

D1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ         
 D11  เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ     
 D12  โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา       
 D13  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา     
 D14  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 D15  โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 D16  โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน     
 D17  โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา 
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วิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าหมาย ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

 

วิสัยทัศน์ 
          ผลิตและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าปรัชญาของเศรฐกิจ
พอเพียง สร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี บริการชุมชน ผสานเครือข่าย ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่
มาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. สร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
4. สร้างความร่วมมือในทุกด้านต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. พัฒนาระบบการจัดการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
เป้าหมาย 
 นักเรียน  นักศึกษา 

- มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
- มีจิตสาธารณะ 
- มีความรับผิดชอบ 
- และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญา 
          ทักษะดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น าวิชาการ 
เอกลักษณ์วิทยาลัย 
 บริการวิชาชีพ 
อัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษา 
 ทักษะดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
2. สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้  
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดสู่สังคม 
4. สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล
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 จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ ปัจจุบัน 

ปีกำรศึกษำ 2562  (ปีปัจจุบัน)  

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 

  

รวมท้ังสิ้น 3,511 คน 

   

หน่วย : คน 

  ภำคเรียนที่ 2/2562 (ปีปจัจุบนั)   

ประเภทวิชำ/สำขำ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังสิ้น 

  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม   

รวมท้ังสิ้น 711 550 720 1,981 544 572 1,116  -   -   -  3,097 

1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม                       

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคอุตสาหกรรม 120 125 88 333 60 58 118  -  -  - 451 

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคโลหะ 100 60 17 177 60 3 63  -  -  - 240 

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง 200 206 164 570 140 161 301  -  -  - 871 

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์. 160 88 59 307 60 78 138  -  -  - 445 

 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม. 120 - 8 128 40 8 48  -  -  - 176 

 - สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง 80 87 45 212 60 43 103  -  -  - 315 

 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต ์ 120 129 107 356 80 66 146  -  -  - 502 

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต - - -  40 20 60    60 

- สาขาวิชา/งาน เมคคาทรอนิกส ์ 40 46 - 86 - - - - - - 86 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อมและการจัดการผลิต (ต่อเนื่อง)  -   -   -   -  -  -  5 20  25   45  45 
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เป้ำหมำยจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2563 (ปีต่อไป)  

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 
  

รวม
ทั้งสิ้น 3,127 คน 

   
หน่วย : คน 

  ภำคเรียนที่ 1/2563(ปีต่อไป)   

ประเภทวิชำ/สำขำ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังสิ้น 

  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม   

รวมท้ังสิ้น 760 713 550 2,023 540 544 1,084 20  -  20 3,127 

1. ประเภทวิชำอุตสำหกรรม                       

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคอุตสาหกรรม 120 117 83 320 40 32 72  -  -  - 392 

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคโลหะ 80 77 27 184 40 55 95       279 

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง 240 224 191 655 160 247 407  -  -  - 1,062 

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์. 80 85 80 245 80 54 134  -  -  - 379 

 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม. 40 17 11 68 60 12 72  -  -  - 140 

 - สาขาวิชา/งาน ก่อสร้าง 80 66 48 194 60 54 114  -  -  - 308 

 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต ์ 120 127 110 357 80 79 159  -  -  - 516 

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต            

- สาขาวิชา/งาน เมคคาทรอนิกส ์  -   -   -   -  20 11 31  -   -   -  31 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อมและการจัดการผลิต (ต่อเนื่อง)  -  -  -  -  -  -  - 20  -  20 20 
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จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ 
  เพศ  วุฒิการศึกษา  ต าแหน่ง 

 
 

ผู้บริหาร/สาขาวิชา 

 
 

จ านวน 
(คน) 

 

สถานภาพ 
 

เพศ 
 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร/ครู 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

 ี

ต่ า
กว

่า 

คร
ูผู้ช่

วย
/ค

ศ๑
 

ช า
นา

ญก
าร

 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

ฝ่ายผู้บริหาร 5 5 - - 5 - - 5 - - - - 5 

ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ 20 17 - 3 6 14 - 11 9 - 6 6 5 
ครูแผนกช่างไฟฟ้า 28 16 2 10 24 4 - 12 16 - 1 8 7 
ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 16 8 5 3 12 4 - 9 7 - 2 5 1 
ครูแผนกก่อสร้าง 12 9 - 3 11 1 - 2 10 - 2 4 3 
ครูแผนกโทรคมนาคม 5 3 - 2 4 1 - 4 1 - - 3 - 
ครูแผนกเทคนิค
อุตสาหกรรม 

12 4 5 3 11 1 - - 12 - 1 1 2 

ครูแผนกเทคนิคโลหะ 9 5 1 3 8 1 - 4 5 - 1 3 1 
ครูแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 4 2 1 1 4 - - 1 3 - 1 1 - 
ครูแผนกเทคโนโลยี
พ้ืนฐาน 

1 - - 1 - 1 - - 1 - - - - 

ครูแผนกช่างยนต์ 13 4 2 7 13 - - 4 9 - 3 - 1 

รวมทั้งหมด 125 73 16 36 98 27 - 52 73 - 17 31 25 
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จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

 
 

งานตามโครงสร้าง
บริหารสถานศึกษา 

 
 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

ก.พ
. 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งชั่
วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

 ห
รือ

ต่ า
กว

่า 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
 

ปว
ส./

อนุ
ปร

ญิญ
า 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

 ส
ูงก

ว่า
 ป

.ตร
ี 

-งานการเงิน 2 - - 2 - 2 - - 1 1 - 

-งานบัญชี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

-งานทะเบียน 2 - 1 2 1 2 - - 1 2 - 

-งานพัสดุ+พนักงานขับรถ 9 - 2 7 5 4 1 2 2 4 - 

-งานศูนย์ข้อมูล 1 - - 1 1 - - - 1 1 - 

-งานวางแผนฯ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 

-งานปกครอง 4 - - 4 3 1 - 1 2 - - 

-งานกิจกรรมฯ 2 - - 2 1 1 - - 2 1 - 

-งานแนะแนว 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

-งานโครงการพิเศษ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

-งานสวัสดิการ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

-งานหลักสูตร 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

-งานวัดผล 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

-งานวิทยบริการ 3 - 1 2 - 3 1 - - 2 - 

-งานทวิภาคี 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

-งานสื่อการเรยีนฯ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 

-งานบุคลากร 1 - - 2 - 2 - - 1 1 - 

-งานประกนัคณุภาพฯ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

-งานวิจัยฯ 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

-งานประชาสัมพันธ์ 2 - - 2 - 2 - - - 2 - 

-งานบริหารงานท่ัวไป 4 1 1 2 - 4 - - 1 3 - 

-งานอาคารสถานท่ี 10 - 1 9 10 - 10 - - - - 

-งานตรวจสอบภายใน 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

-งานผลิตผลการค้าฯ 1 - 1 - - 1 - - - 1 - 

-งานความร่วมมือ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 

-งานครูที่ปรึกษา 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 

รวมท้ังหมด 55 1 7 49 21 36 12 3 14 28 - 
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อัตราก าลัง 

ปีงบประมาณ 2563 
 

อัตราก าลังวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีจ านวนทั้งสิ้น  179   คน    ประกอบด้วย 

  ผู้บริหาร    5   คน  

  ข้าราชการครู      66    คน   

  พนักงานราชการ      18  คน  

  ครูอัตราจ้าง   33   คน 

  ข้าราชการ ก.พ.  1    คน   

  ลูกจ้างประจ า    9  คน    

  ลูกจ้างชั่วคราว   47  คน 

       รวม            179 คน 

 

หมายเหตุ  ข้าราชการครู  ไปช่วยราชการ จ านวน      - คน 

  ข้าราชการครู  มาช่วยราชการ จ านวน      - คน 

  ลูกจ้างประจ า  มาช่วยราชการ จ านวน      - คน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วทิยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

 

 

สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน ปีที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 

 
ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น 

แผนงาน/งบรายจ่าย ผลผลิต โครงการ เป็นเงิน 

 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์ 

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 
รวม 

1. โครงการ
ความร่วมมือ

ผลิต
ก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษา 

2.โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

3.โครงการ
ขยายโอกาส
การศึกษา
วิชาชีพและ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพ่ือ
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่

ตลาดแรงงาน 

4. โครงการ
ยกระดับ

คุณภาพการ
จัด

อาชีวศึกษา
ระบบทวิ

ภาคี 

รวมทั้งส้ิน 
 

 4,498,200 14,579,420 890,000 1,095,000 - 21,062,620 1,150,000 24,742,210 2,117,000 56,300 28,065,510 49,128,130 

 1. แผนงานขยาย
โอกาสฯ 

     
4,498,200  

    
14,579,420  

      
890,000               -    

              
-    

    
19,967,620  

     
1,150,000                -    

                 
-    

               
-        1,150,000  

   
21,117,620  

- งบบุคลากร  1,224,000    1,224,000     - 1,224,000 

- งบด าเนินงาน 3,771,600 7,830,100 290,000   11,891,700 1,150,000    1,150,000 13,041,700 

- งบลงทุน  1,760,000    1,760,000     - 1,760,000 

- งบเงินอุดหนุน 42,000 120,000    162,000     - 162,000 

- งบรายจ่ายอื่น 684,600 3,645,320 600,000   4,929,920     - 4,929,920 

2. แผนงานส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา 

- - - 1,095,000 - 1,095,000  - - - - 1,095,000 

-งบบุคลกร            - 
-งบด าเนินงานงาน            - 
- งบลงทุน    1,095,000  1,095,000      1,095,000 
- งบเงินอุดหนุน            - 

12  



13 
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   ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2563) ผลผลิต/โครงการ   รวมทั้งส้ิน  
แผนงาน/งบรายจ่าย  ผลผลิต   โครงการ   เป็นเงิน  

  

 ปวช.   ปวส.   ระยะสั้น  
 

สิ่งประดิษฐ์
/หุ่นยนต์  

 วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้  
 รวม  

 1. โครงการ
ความร่วมมือ
ผลิตก าลังคน

ด้าน
อาชีวศึกษา  

 2.โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  

 3.โครงการ
ขยายโอกาส
การศึกษา
วิชาชีพและ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่

ตลาดแรงงาน  

 4. โครงการ
ยกระดับ

คุณภาพการ
จัด

อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  

 รวมทั้งส้ิน    

 3. แผนงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- - - - - - - 24,742,210 - - 24,742,210 24,742,210 

 - งบบุคลากร                         
 - งบด าเนินงาน 

             - งบลงทุน 
             - งบเงินอุดหนุน               24,742,210        24,742,210  24,742,210 

 - งบรายจ่ายอื่น               
      4. แผนงานเร่งรัดและ

ผลักดันการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต 

- - - - - - - - 2,117,000 56,300 - 2,173,300 

 - งบบุคลากร  
 - งบด าเนินงาน 
 - งบลงทุน 
 - งบเงินอุดหนุน 
 - งบรายจ่ายอื่น                  2,117,000         

 
 
 
 

 56,300   
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รายการครุภัณฑ์ งปม.    ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน แผนก/งาน 

1. กล้องส ารวจแบบประมวลผลรวม (TOTAL STATION) 1 ชุด       400,000        400,000  ช่างก่อสร้าง  

2. ชุดแผงทดสอบมาตรฐาน สาขางาน PLC (หุ่นยนต์อุตสาหกรรม) 1 ชุด 2,500,000 2,500,000 สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ 

3. ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง 1 ชุด 1,626,400 1,626,400 อาคารสถานที่ 

4. ชุดหุ่นยนต์เชื่อม 1 ชุด 4,900,000 4,900,000 เทคนิคโลหะ 

5. ชุดฝึกอบรมเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (HMI) 1 ชุด 4,500,000 4,500,000 สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ 

6. ชุดปฏิบัติการสอนและเทคนิคระบบรถยนต์ไฟฟ้าแรงดันสูง 1 ชุด 7,000,000 7,000,000 สาขาวิชาเครื่องกล 

7. ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
พร้อมสื่อพ้ืนฐานด้านวิศวกรรม 

1 ชุด 2,500,000 2,500,000 สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ 

รวม     23,426,400    
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โครงการที่ 1 โครงการจัดท าใบ รบ. และรายงานผลการเรียน 

************************************** 
1.  ชื่อโครงการ    โครงการจัดท าใบ รบ. และรายงานผลการเรียน 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานทะเบียน   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่  
1,2,3,4 

ข้อที่ 1,4,5 ข้อที่ 1,2,3,4 ข้อที่ 1 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรอง  ข้อที ่1   
มาตรการข้อที ่3,4,5 

ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  1 

ประเด็นการประเมินที ่21}2 
   

4.  วัตถุประสงค์ 
   4.1 เพื่อจัดท าใบ รบ. และรายงานผลการเรยีนแก่นักเรยีน และผู้ปกครอง 
5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการจดัท าใบ รบ. และรายงานผลการเรยีน งานทะเบียน    - มีการจัดท าใบ รบ. และรายงานผลการเรยีน
ให้นักเรียนครบทุกคน มีการพิมพ์ใบ รบ. และ
รายงานผลการเรียนอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 จัดท าใบ รบ. และรายงานผลการเรียน 50,000   50,000   

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 

9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 

1. นักเรียนใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน – นักศึกษาจริง 
2. ใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ และน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านอื่นๆ 

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

 โครงการที่ 2 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน – นักศึกษา 
************************************** 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการจัดท าบัตรนักเรียน – นักศึกษา 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา  

        สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่ 
1,4 

ข้อที ่1 ข้อที ่1,2,3,4 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรอง  ข้อที ่1   

มาตรการข้อท่ี 5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  2 

ประเด็นการประเมินที่ 2,3 
4.  วัตถุประสงค์ 
   4.1 เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน – นักศึกษาจริง 
 4.2 เพื่อเป็นหลักฐานในการตดิต่อกับทางวิทยาลัยฯ 
 4.3 เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ 
5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการจดัท าบัตรนักเรยีน – นักศึกษา งานทะเบียน 1. นักเรียน – นักศึกษามีบัตรประจ าตัวเพื่อ
แสดงถึงความเป็นนักเรียน – นักศึกษาของ    
วิทยาลัยฯ 
2. นักเรียน – นักศึกษาทุกระดับชัน้มีบัตร
ประจ าตัวครบทุกคน 
 

 
6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการจดัท าบัตรนักเรยีน – นักศึกษา 50,000 

 
      50,000  

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
1. นักเรียนใช้เป็นหลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน – นักศึกษาจริง 
2. ใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ และน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านอื่นๆ 
 

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

 โครงการที่ 3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือ และเวชภัณฑ์ 
************************************** 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการจัดซือ้เครื่องมือ และเวชภณัฑ์ 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 
      

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที่ 4 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1  

มาตรการข้อท่ี 1 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 
 
  4.  วัตถุประสงค ์
  4.1 เพื่อให้วิทยาลัยมียาสามัญประจ าบ้านและเวชภณัฑ์ต่างๆด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้บริการนักเรียน นักศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.2 เพื่อให้วิทยาลัยมีห้องพยาบาลที่ไดม้าตรฐานสากลไว้บริการนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     

5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 จัดซื้อเครื่องมือ และเวชภณัฑ ์ งานสวัสดิการนักเรยีน 
นักศึกษา 

1. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของวิทยาลัยฯ 
2. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังไดร้ับบริการ 
 3. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังได้รบับริการดา้น
การปฐมพยาบาล และด้านสุขภาพอนามัย 

 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 จัดซื้อเครื่องมือ และเวชภณัฑ ์ 40,000 

 
  40,000   
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
งานสวัสดิการนักเรยีน นักศึกษามยีาสามญัประจ าบ้าน และ
เวชภัณฑต์่างๆด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้บริการนักเรียน 
นักศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

โครงการที่ 4 โครงการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุนกัเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 
      

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที่ 4 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 2  
เป้าหมายรองข้อที ่1  

มาตรการข้อท่ี 5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.3 
 

  4.  วัตถุประสงค ์
 4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีหลักประกันเมื่อเกิดอุบตัิเหตุในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
          4.2 เพื่อให้ผู้ปกครอง มั่นใจในสวัสดีภาพของนักเรยีนขณะอยู่ในโรงเรียน 
           4.3 เพื่อลดภาระของโรงเรยีนในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลนักเรียนนกัศึกษา เมื่อไดร้ับอุบัติเหตุในโรงเรียน 

     

5.  ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2563 

งานสวัสดิการนักเรยีน 
นักศึกษา 

-นักเรียน นักศึกษาวิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา 
ทุกคนได้รับการประกันอุบัติเหต ุ

 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการประกันสุขภาพ และประกัน

อุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 

80,000   80,000   

 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
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9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
1.  นักเรียน นักศึกษาทุกคนไดร้ับการประกันอุบัติเหตุ  
2.  นักเรียน นักศึกษาไดร้ับความปลอดภัยในสวัสดิภาพและ
สวัสดิการที่ดีทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 5 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี และตรวจหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี และตรวจหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 
      

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที ่1 ข้อที่ 4 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 2  
เป้าหมายรองข้อที ่1  

มาตรการข้อท่ี 5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.3 
 
  4.  วัตถุประสงค ์
 4.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริงในด้านผู้ประกอบธุรกิจ 
  4.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจเพื่อน าไปประกอบการท าโครงการได้ 
   

5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี และตรวจหาสาร
เสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 

งานสวัสดิการ นักเรียน 
นักศึกษา                                                     

- นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทราทุกคน ไดร้ับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น และมสีุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
หลังจากได้รับการตรวจสุขภาพ   

 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี และ

ตรวจหาสารเสพตดิ นักเรยีน นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

80,000   80,000   
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8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
         9.1  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมตรวจสุขภาพ และสารเสพตดิ
ทุกคน 
         9.2  นักเรียน นักศึกษา ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น และมสีุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น   
หลังจากได้รับการตรวจสุขภาพ 
 

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 6 โครงการน้ าด่ืมสะอาด 
************************************** 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการน้ าดื่มสะอาด 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 
     

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 ข้อที่ 1 ข้อที่ 4 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1  

มาตรการข้อที ่5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3 
  4.  วัตถุประสงค ์
  4.1 เพื่อให้วิทยาลัยมีตู้บริการน้ าดืม่ฟรีไว้บริการ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย            

4.2 เพื่อให้วิทยาลัยมีตู้บริการน้ าดืม่ฟรีที่สะอาดได้มาตรฐานไว้บริการนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของวิทยาลัย            

5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการน้ าดื่มสะอาด งานสวัสดิการนักเรยีน 
นักศึกษา 

นักเรียน นักศึกษาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาของวิทยาลัยมีน้ าดืม่สะอาดอย่าง
เพียงพอ            

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการน้ าดื่มสะอาด 80,000   52,100   

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2562 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
วิทยาลัยมตีู้บริการน้ าดื่มสะอาด ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน และ
เพียงพอ 

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี



25 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

โครงการที่ 7 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้
ของ 

  

สอศ. สถาบัน
อาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา การด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 
 

ข้อที่ 2 
 

 
ข้อที่ 1 

 
ข้อที่ 1,3,4 

 
ข้อที่ 4 

 

เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1 
เป้าหมายรอง ข้อท่ี 1 
มาตรการข้อท่ี 1 

 
ด้านที ่2,4 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 
4.  วัตถุประสงค ์
 4.1  เพื่อเป็นการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนจะออกสู่ตลาดแรงงาน 
 4.2  เพื่อแนะแนวทางเลือกในอนาคตให้กับนักเรยีน นักศึกษา ท่ีจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2562 
5.  ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ชื่อกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 
1 โครงการปัจฉมินิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 งานแนะแนวอาชีพและ

จัดหางาน 
- นักเรียน นักศึกษา ที่จะจบการศกึษา ปี
การศึกษา 2562 เข้ารับการปัจฉิมนิเทศทุกคน   

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 ปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 25,000   25,000   

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
นักเรียน นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ได้มี
ประสบการณ์และมีโอกาสได้หางานท า 

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 8 โครงการนัดพบแรงงาน (เรียนจบ พบงาน) ประจ าปีการศึกษา 2562  

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการนัดพบแรงงาน (เรียนจบ พบงาน) ประจ าปีการศึกษา 2562  
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร ์ นโยบายและจดุเน้นของ   
สอศ. สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรปูอาชีวศึกษา การด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ข้อที่ 2 

 

 
ข้อที่ 1 

 
ข้อที่ 1,3,4 

 
ข้อที่ 4 

 

เป้าหมายหลัก ข้อที ่1 
เป้าหมายรอง ข้อที่ 1 
มาตรการข้อที ่1 

 
ด้านที่ 2,4 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 
  4.  วัตถุประสงค ์
 4.1  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรยีน นกัศึกษา ท่ีจะจบการศึกษาหางานที่ดีท าไดส้ะดวกขึ้น 
 4.2  เพื่อให้สถานประกอบการมโีอกาสหาแรงงานเข้าท างานได้สะดวกขึ้น 
5.  ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 
1 โครงการนดัพบแรงงาน (เรียนจบ พบงาน) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
งานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 

- นักเรียน นักศึกษา ได้ประสบการณ์และหา
งานได้ง่ายขึ้น 

 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการนดัพบแรงงาน (เรียนจบ พบ

งาน) ประจ าปีการศึกษา 2562 
25,000   25,000   

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
- นักเรียน นักศึกษาท่ีจะจบการศกึษา ปีการศึกษา 2562 มีความ
พร้อมในการที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางเลือกในอนาคต 

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี

 



27 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

โครงการที่ 9 โครงการปฐมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563  

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการปฐมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563  
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร ์ นโยบายและจดุเน้นของ   
สอศ. สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 

วิทยาลัย 
เทคนิค

ฉะเชิงเทรา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรปูอาชีวศึกษา การด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ข้อที่ 2 

 

 
ข้อที่ 1 

 
ข้อที่ 1 

 
ข้อที่ 4 

 

เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1 
เป้าหมายรอง ข้อท่ี 5 
มาตรการข้อท่ี 1 

 
ด้านที ่3,4 

 

เกณฑ์การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่1 

ประเด็นการประเมินที ่1.1 
  4.  วัตถุประสงค ์

4.1  เพื่อเป็นการให้ข้อมูลนักเรยีน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
 4.2  เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในสถานศึกษาใหม่ 
5.  ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 
1 โครงการปฐมนิเทศ ประจ าปีการศกึษา 2563 งานแนะแนวอาชีพและ

จัดหางาน 
- นักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าปฐมนเิทศทุกคน 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการปฐมนิเทศ ประจ าปีการศกึษา 

2563 
450,000   450,000   

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
1.  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ไดรู้้กลุม่ ห้อง อาจารย์ที่ปรึกษา 
2.  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ไดเ้ตรยีมความพร้อมก่อนเข้าเรยีน 

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

โครงการที่ 10 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการติดตามผูส้ าเรจ็การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร ์ นโยบายและจดุเน้นของ   
สอศ. สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 

วิทยาลัย 
เทคนิค

ฉะเชิงเทรา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรปูอาชีวศึกษา การด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ข้อที่ 1-4 

 

 
ข้อที่ 4 

 
ข้อที่ 1,3,4 

 
ข้อที ่4 

 

เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1 
เป้าหมายรอง ข้อที่ 5 
มาตรการข้อท่ี 1 

 
ด้านที ่2,4 

 

เกณฑ์การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
 4.1  เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาปี 2562 
 4.2  เพื่อน าข้อมูลของผู้จบการศึกษามาพัฒนาสถานศึกษา 
5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

งานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 

ผู้จบการศึกษาให้ข้อมลูตอบกลับทุกคน 
ได้ข้อมลูของผู้จบการศึกษาต่อ และมีงานท า 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
60,000   6,000   

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
 นักเรียน นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีความ
พร้อมในการที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางเลือกในอนาคต  

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

โครงการที่ 11 โครงการแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา 2562 

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้นของ   
สอศ. สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 

วิทยาลัย 
เทคนิค

ฉะเชิงเทรา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา การด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 
 

ข้อที่ 1-4 
 

 
ข้อที่ 4 

 
ข้อที่ 1,3,4 

 
ข้อที ่4 

 

เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1 
เป้าหมายรอง ข้อท่ี 5 
มาตรการข้อท่ี 1 

 
ด้านที ่2,4 

 

เกณฑ์การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 
  4.  วัตถุประสงค ์

4.1  เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับนักเรียนในระดับมัธยมต้น และมัธยมปลายกบัโรงเรยีนที่มีความ
ประสงค์ที่จะให้เข้าแนะแนว 
 4.2  เพื่อจะได้นักเรยีน นักศึกษาที่มีคุณภาพ 
5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการแนะแนวสัญจร ประจ าปกีารศึกษา 2562 งานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 

ได้นักเรียน นักศึกษาใหม่เพิม่ขึ้น 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการแนะแนวสัญจร ประจ าปี

การศึกษา 2562 
  30,000   30,000 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้นักเรียน นักศึกษาใหม่ท่ีมี
คุณภาพ 

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

โครงการที่ 12 โครงการจัดซ้ือสื่ออุปกรณ์  
ของท่ีระลึกเพ่ือใช้ในงานแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2562 

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการจัดซือ้สื่ออุปกรณ์ ของที่ระลึกเพื่อใช้ในงานแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร ์ นโยบายและจดุเน้นของ   
สอศ. สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 

วิทยาลัย 
เทคนิค

ฉะเชิงเทรา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรปูอาชีวศึกษา การด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ข้อที่ 1-4 

 

 
ข้อที่ 4 

 
ข้อที่ 1,3,4 

 
ข้อที่ 4 

 

เป้าหมายหลัก ข้อที ่1 
เป้าหมายรอง ข้อที่ 5 
มาตรการข้อที ่1 

 
ด้านที่ 2,4 

 

เกณฑ์การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 
  4.  วัตถุประสงค ์

4.1  เพื่อมีสื่อ อุปกรณ์ ไว้ใช้ส าหรบัการออกแนะแนว 
 4.2  เพื่อมีของที่ระลึกมอบให้กับโรงเรียน  และผู้ที่มามอบทุนการศกึษาให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย 
5.  ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 
1 โครงการจดัซื้อสื่ออุปกรณ์ ของที่ระลึกเพื่อใช้ใน

งานแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2562 
งานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 

ได้สื่อ อุปกรณ์ และได้ของที่ระลึกเพื่อใช้ในงาน
แนะแนว 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 จัดซื้อสื่ออุปกรณ์ ของที่ระลึกเพื่อใช้ใน

งานแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2562 
  30,000   30,000 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มสีื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออก
แนะแนว โรงเรยีนและผู้ที่มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

โครงการที่ 13 โครงการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ     โครงการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

2.  ผู้รับผิดชอบ    งานครูที่ปรึกษา 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

  สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 5 ข้อที่ 3 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1   

มาตรการข้อที ่5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 
  4.  วัตถุประสงค ์
 4.1 เพื่อให้ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการดูแลนักเรียน – นักศึกษา  
 4.2 เพื่อให้แจ้งข่าวสารพฤติกรรมของนักเรียน – นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่เหมาะสม 

 5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 สร้างระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนวทิยาลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน – นักศึกษา  
70% เข้าถึงการใช้ระบบ 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 สร้างระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
910,000   910,000   

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
 9.1 ครูที่ปรึกษา และ ผู้ปกครองบางท่าน ทราบถึงการมาเรยีน
ของนักเรียน – นักศึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากข้ึนในการดูแล
นักเรียน – นักศึกษา  

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

โครงการที่ 14 โครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2,ปวช,3 และ ปวส.1,ปวส.2  
    วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562) 

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ     โครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2,ปวช,3 และ ปวส.1,ปวส.2  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562) 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานครูที่ปรึกษา 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

  สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 5 ข้อที่ 3 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1   

มาตรการข้อที ่5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
4.1 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายการบรหิารของวิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา 

 4.2 เพื่อให้ผู้ปกครองรู้ถึงการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่น (บุตร – หลาน) และไดห้าแนวทางป้องกัน แก้ไขกับ

ผู้ปกครอง 

5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 ประชุมผู้ปกครอง ระดบัช้ัน ปวช.1,ปวช.2,ปวช,3 
และ ปวส.1,ปวส.2  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 
2/2562) 

งานครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2,ปวช,3 ปวส.1,และ 
ปวส.2 ผู้ปกครองมาตามก าหนดเวลานัดหมาย 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 ประชุมผู้ปกครอง ระดบัช้ัน ปวช.1,ปวช.

2,ปวช,3 และ ปวส.1,ปวส.2  
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (ภาคเรียนท่ี 
2/2562) 

 70,000   70,000  
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วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
     9.1 ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด และมี

ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง  

         9.2 ครูที่ปรึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็น และชี้แจง

ให้ทราบถึงปัญหาของนักเรียน – นักศึกษา   

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

โครงการที่ 15 โครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2,ปวช,3 และ ปวส.1,ปวส.2  
    วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) 

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ     โครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2,ปวช,3 และ ปวส.1,ปวส.2  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที ่1/2563) 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานครูที่ปรึกษา 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

  สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่
1,2 

ข้อที ่5 ข้อที ่3 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1   

มาตรการข้อท่ี 5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
4.1 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายการบรหิารของวิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา 

 4.2 เพื่อให้ผู้ปกครองรู้ถึงการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่น (บุตร – หลาน) และไดห้าแนวทางป้องกัน แก้ไขกับ

ผู้ปกครอง 

5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 ประชุมผู้ปกครอง ระดบัช้ัน ปวช.1,ปวช.2,ปวช,3 
และ ปวส.1,ปวส.2  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 
1/2563) 

งานครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2,ปวช,3 ปวส.1,และ 
ปวส.2 ผู้ปกครองมาตามก าหนดเวลานัดหมาย 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 ประชุมผู้ปกครอง ระดบัช้ัน ปวช.1,ปวช.

2,ปวช,3 และ ปวส.1,ปวส.2  
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (ภาคเรียนท่ี 
1/2563) 

 70,000   70,000  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
     9.1 ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด และมี

ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง  

         9.2 ครูที่ปรึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็น และชี้แจง

ให้ทราบถึงปัญหาของนักเรียน – นักศึกษา   

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 16 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมฯ และองค์การวิชาชีพประจ าปีงบประมาณ  2563 
************************************** 

1.  ช่ือโครงการ     โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมฯ และองค์การวชิาชีพประจ าปีงบประมาณ  2563 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานกิจกรรม นักเรียน-นักศึกษา 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
      

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 5 ข้อที่ 3 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1   

มาตรการข้อที ่5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 
 

  4.  วัตถุประสงค ์
4.1  เพื่อสร้างความตระหนักให้ผูเ้รียน มีเจตคติที่ดตี่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 4.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับองค์การ ดนตรี กีฬา ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 
 4.3 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
   

5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ชื่อโครงการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
2 โครงการปฐมนิเทศสมาชิก อวท. งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก อวท. 
3 โครงการ ด ี4 วันปิยะมหาราช งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช 
4 โครงการงานขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธร งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5 โครงการเตรยีมรับการประเมิน อวท. วิทยาลัย งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมเตรียมรับการประเมนิ อวท. 

วิทยาลัย 
6 โครงการ ด ี3 วันวิทยาลัยคุณธรรม งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันวิทยาลัยคณุธรรม 
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
8 โครงการ เก่ง 5 ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม ส่งเสริมภาษาต่างประเทศให้

นักเรียน  นักศึกษา  มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

9 โครงการ เก่ง 4 งานประชุม อวท.ระดับจังหวดั งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมงานประชุม อวท.ระดับ
จังหวัด 
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ที ่ ชื่อโครงการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
10 โครงการ Morning English งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม Morning English ให้

นักเรียน  นักศึกษา  มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

11 โครงการตลาดนัดภาษา/วันคริสมาศ งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมตลาดนัดภาษา/วันคริสมาศ
ให้นักเรียน  นักศึกษา  มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

12 โครงการแผน ดี 4 กีฬานักเรียน , คร ู งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมกีฬาสสีัมพันธ์เพื่อให ้ครู
นักศึกษามีความสามัคคีและมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา รู้จักการท างานเป็นทีม 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

13 โครงการแผน ดี 1 ตักบาตรน้ าใจส่งไปให้น้อง งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมตักบาตรน้ าใจส่งไปให้น้อง 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 300 คน 

14 โครงการ English Camp งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม English Camp ให้นักเรียน  
นักศึกษา  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 

15 โครงการประชุมวิชาการระดับภาค งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม ประชุมวิชาการระดบัภาค 
16 โครงการงานประชุม อวท.ระดับชาติ การแข่งขันทักษะ งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม งานประชุม อวท.ระดับชาติ 

การแข่งขันทักษะ 
17 โครงการเก่ง 1 ประกวดสมาชิกดีเด่นและชมรมดเีด่น งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม ประกวดสมาชิกดเีดน่และ

ชมรมดีเด่นให้นักเรยีน  นักศึกษา   
18 โครงการด ี1 พิธีรับใบประกาศ งานกิจกรรม นร.-นศ. - นักเรียน ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส. 2 

เข้าร่วมรบัใบประกาศนยีบัตร จ านวน 
1,059 คน 

19 โครงการเก่ง 1 ปฐมนิเทศรับสมาชิกใหม่ งานกิจกรรม นร.-นศ. ประชุมวิชาการระดับภาค 
20 โครงการ Morning English งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม Morning English ให้

นักเรียน  นักศึกษา  มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

21 โครงการด ี1 งดสูบบุหรีโ่ลก เดินรณรงค์ ประกาศ
สถานศึกษาปลอดบุหรี ่

งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก เดินรณรงค์ 
ประกาศสถานศึกษาปลอดบุหรี ่
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

22 โครงการด ี1 ไหว้คร ู งานกิจกรรม นร.-นศ. -จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรยีน 

นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครู 

- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม3,021คน 

23 โครงการเก่ง 4 วันสุนทรภู ่ งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายนให้
นักเรียน  นักศึกษา  มีทักษะในการใช้
ภาษาไทย 
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ที ่ ชื่อโครงการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
24 โครงการด ี1 ต่อต้านยาเสพติด งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้

นักศึกษาไม่ยุ่งกับยาเสพตดิ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

25 โครงการ วันเข้าพรรษา งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

26 โครงการด ี2 กีฬาระดับ อศจ. งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อให้มี
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับ อศจ.   

27 โครงการแผนด ี4 วันพระราชสมภพ ร.10 งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันพระราชสมภพ ร.10 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 1,500 คน 

28 โครงการ เก่ง 4 วันภาษาไทย งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 29 กรกฎาคม
ให้นักเรียน นักศึกษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 1,500 คน 

29 โครงการ ด ี4 วันแม่ งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

30 โครงการ กีฬาระดับภาค งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมกีฬาระดับภาค ร่วมแข่งขัน
กีฬาเพื่อให้มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับภาค   

31 โครงการ เก่ง 2 ประกวดโครงงานอาชีวศึกษา เอสโช่ งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมประกวดโครงงานอาชีวศึกษา 
เอสโช ่
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 500 คน 

32 โครงการด ี2 กีฬาระดับ ชาต ิ งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมกีฬาระดับชาติ ร่วมแข่งขัน
กีฬาเพื่อให้มีตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับชาต ิ

33 โครงการ ด ี1 เลือกคณะกรรมการชมรม งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมเลือกคณะกรรมการชมรม 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 500 คน 

34 โครงการ เก่ง 4 ประชุมวิชาการระดับวิทยาลยั งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดบั
วิทยาลัย 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 500 คน 

35 โครงการ ประกวดดนตรีคนพันธุ์ R งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมประกวดดนตรีคนพนัธุ์ R 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 3,021 คน 

36 โครงการ อบรมผู้น า อวท.ช่อสะอาด งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมอบรมผู้น า อวท.ช่อสะอาด 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 1,000 คน 

37 โครงการ รด.จราจร งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมรด.จราจร 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 500 คน 
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ที ่ ชื่อโครงการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 
38 โครงการ แผนเก่ง 4 สอบปลายภาค รด.ป3ี งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม สอบปลายภาค รด.ปี3 

- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 500 คน 
39 โครงการ ด ี1 สวนสนาม รด. (ส่งเข้าประกวด) งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรม สวนสนาม รด. (ส่งเข้า

ประกวด) 
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 500 คน 

40 โครงการ แผนดี 5 ปลูกต้นไม ้ งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม ้
- จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 500 คน 

41 โครงการ วิชาการเขียนโครงการ งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวิชาการเขียนโครงการ 
42 โครงการ วิชาศิลปประยุกต์ (เรียนหมุนเวียน) ลส. งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวิชาศลิปประยุกต์ (เรียน

หมุนเวียน) ลส. 
43 โครงการวัยธรีราชเจา้ คล้ายวันสวรรคต ร.6 ลส. งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันธีรราชเจา้  เพื่อให้ลูกเสือ

ทราบวิธีและขั้นตอนของวันส าคญัลูกเสือ
ไทย 

44 โครงการ วิชาพยาบาล (เรียนหมุนเวียน) ลส. งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวิชาพยาบาล เพื่อใหลู้กเสือ
ทราบวิธีและขั้นตอนของวิชาพยาบาล 

45 โครงการ วิชาอิเล็กทรอนิกส์ (เรยีนหมุนเวียน) ลส. งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ลูกเสือทราบวิธีและขั้นตอนของวิชา
อิเล็กทรอนิกส ์

46 โครงการ วิชาสังคมสงเคราะห์ (เรยีนหมุนเวียน) ลส. งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวิชาสังคมสงเคราะห ์เพื่อให้
ลูกเสือทราบและเรยีนรู้วิชาสังคม
สงเคราะห ์

47 โครงการ วิชาขับรถยนต์ (เรียนหมนุเวียน) ลส. งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวิชาขับรถยนต์ เพื่อให้ลูกเสือ
ทราบและเรียนรู้วิชาขับรถยนต ์

48 โครงการ สอบ ลส. วิสามญั2 ลส. งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมการสอบ ลส. วิสามญั2 ลส.
เพื่อให้ลูกเสือทราบวิธีและปฏิบัตไิด้อย่าง
ถูกต้อง 

49 โครงการ งานชุมนุมลูกเสือระดบัภาค, ชาติ งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมงานชุมนมุลูกเสือระดับภาค, 
ชาติ 

50 โครงการ สูทกรรม , การตั้งค่ายพกัแรม การกางเต็นท์ 
ลส. 

งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมสูทกรรม , การตั้งค่ายพัก
แรม การกางเต็นท์ ลส. 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 1,000 คน 

51 โครงการ วันสถาปนาลูกเสือ งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ 

52 โครงการ เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล งานกิจกรรม นร.-นศ. - จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสอื
วิสามัญตามหลักสตูรการเรียนการสอน 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 1,000 คน 
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6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. กจ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมฯ และ

องค์การวิชาชีพประจ าปีงบประมาณ  
2563 

      
942,202 

     
942,202 

  

 
8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
1. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมชมรมฯ และองค์การ
วิชาชีพได้ไม่น้อยกว่า 52  กิจกรรม 
2. มีผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาของวิทยาลัยฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 (2,184 คน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพ ตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติครูนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับการติดตามผลการฝึกอาชีพ 

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติครูนิเทศเพื่อพัฒนาและยกระดับการติดตามผลการฝึกอาชีพ 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     ฝ่ายวิชาการ 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่
1,2 

ข้อที ่5 ข้อที ่3 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1   

มาตรการข้อท่ี 5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
4.1  เพื่อพัฒนาครูนิเทศให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับ นร.-นศ. ในระหว่างการฝึกอาชีพ 
4.2  เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนในการนิเทศของครูนิเทศ ให้มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเหลือและแนะน า

นักเรียน-นักศึกษา ที่ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการให้ประสบผลส าเร็จในการฝึกอาชีพ 
4.3  เพื่อลดปญัหาต่าง ๆ ที่อาจเกดิขึ้นระหว่างการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตคิรูนิเทศเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับการตดิตามผลการฝึกอาชีพ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี      

นักเรียน นักศึกษาท่ีฝึกอาชีพมีอัตราการย้ายที่
ฝึกฯ น้อยลง และมีอัตราการประสบผลส าเรจ็ 
(จบการฝึกอาชีพ) ท่ีสูงขึ้น 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตคิรูนิเทศเพื่อ

พัฒนาและยกระดับการตดิตามผลการ
ฝึกอาชีพ) 

  27,500   27,500 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
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9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกอาชีพมีอัตราการจบการฝึกงานและ
ฝึกอาชีพท่ีสูงขึ้น 
 9.2 ครูนิเทศมีความรู้และความสามารถดูแลนักเรยีน นักศึกษาที่
ฝึกอาชีพได ้

ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 18  โครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ     โครงการติดตามการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     ฝ่ายวิชาการ 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่
1,2 

ข้อที ่5 ข้อที ่3 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1   

มาตรการข้อท่ี 5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
4.1  เพื่อติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
4.2  เพื่อจัดการเรียนการสอนเสรมิทฤษฎีในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4.3  เพื่อรับทราบปญัหาที่เกดิจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแนะน าแนวทางการฝึกอาชีพอย่างถูกต้อง 

5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการติดตามการจดัการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี      

- จ าน วน ข อ งนั ก เรี ย น  นั ก ศึ ก ษ าที่ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจถึง
เป้าหมายของ ก ารออ ก ฝึ ก อ า ชี พ  แ ล ะ มี
ความรู้ตามหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
ตามการจัดโครงการ 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการติดตามการจดัการเรียนการ

สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
 

  37,500   76,900 
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8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
 นักเรียน นักศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้ความ
เข้าใจถึงเป้าหมายของการออกฝึกอาชีพ และมีความรูต้ามหลักสูตร
การเรยีนการสอนเพิ่มขึ้น 

- มีการด าเนินงานจดัติดตามการจดัการเรียนการสอนของ
แต่ละแผนกวิชาฯ โดยการจดัสมัมนาการฝึกอาชีพอย่าง
น้อย 4 ครั้ง  และสรุปรายงานผลโครงการตดิตามการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับงานประกันคณุภาพและงาน
วางแผนและงบประมาณ 
- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 
 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 19 โครงการโครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานและการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ     โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานและการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     ฝ่ายวิชาการ 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 5 ข้อที่ 3 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1   

มาตรการข้อที ่5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
4.1  เพื่อแจ้งนโยบาย และแนวการปฏิบัตตินเองในการฝึกงานและการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
4.2  เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกดิขึ้นระหว่างการฝึกงานและการฝกึอาชีพในสถานประกอบการ 

5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานและการฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี      

- มีจ านวนนักศึกษามีความเข้าใจในนโยบาย แนว
ปฏิบัติ และระเบียบการฝึกงานและการฝึกอาชีพ
เพิ่มมากขึ้น 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานและ

การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
  20,000   20,000 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
 นักเรียน  นักศึกษาทุกคนเข้าใจแนวการปฏิบัตตินเองในการ
ฝึกงานและการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

โครงการที่ 20 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ E – book 

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ     โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ E – book 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานวิทยบริการและห้องสมุด  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่
1,2 

ข้อที ่5 ข้อที ่3 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1   

มาตรการข้อท่ี 5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
4.1  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  
4.2  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะ และสามารถผลติสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
4.3  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
4.4  เพื่อเป็นการบริการทางด้านวชิาการ และเผยแพรค่วามรู้แก่บคุลากรทางการศึกษา  

5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ E – book 
 

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด   
 

- ครู  และบุคลากร ผูเ้ข้าอบรมเกดิทักษะ และ
สามารถผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ E – 

book 
  6,000   1,500 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
 9.1  เพื่อให้เกิดคลังความรู้ในรูปแบบของ  ระบบห้องสมุด
ดิจิทัล ในวิทยาลัย และสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่มี
อยู่หลากหลายให้สามารถเข้าถึง และใช้งานได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ทันสมัย ผ่านแอปพลิเคชั่น 
 9.2  สามารถขยายขอบเขตการให้บริการ  ให้สะดวก
รวดเร็ว  โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสื่อได้โดยไม่ต้องเดินทางมายัง
สถานที่จริง  ด้วยการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล (e – 
book) 
 9.3  เพิ่มประสิทธิภาพ และช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศ
ของวิทยาลัย   ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นความรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลดปัญหาข้อจ ากัดด้านสถานที่  และสามารถ
ให้บริการได้ตลอด 7 วัน 24 ช่ัวโมง 
 

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 
- นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิค
ได้รับความรู้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ             

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

โครงการที่ 21 โครงการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ คร้ังท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

************************************** 

1.  ชื่อโครงการ     โครงการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตรอ์าชีวศึกษา – เอสโซ ่ครั้งท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 
2.  ผู้รับผิดชอบ    หมวดวิทยาศาสตร ์แผนกสามัญสัมพันธ์ 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่
1,2 

ข้อที ่5 ข้อที ่3 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1   

มาตรการข้อท่ี 5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
    4.1  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา 

 4.2  เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดบรรยากาศ-สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้ฝึกทักษะการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา – เอสโซ ่ครั้งท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

หมวดวิทยาศาสตร ์
แผนกสามัญสัมพันธ์ 

-จ านวนผู้เข้าแข่งขันในระดับสถานศึกษา 
จ านวน  12  ทีม และได้ตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดในระดับปวช. จ านวน 
1 ทีม ระดับปวส. จ านวน 1 ทีม   

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการประกวดแข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา–เอสโซ ่ครั้งท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

  5,000   10,000 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
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วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
      9.1 นักศึกษาสามารถผลิตผลงาน  สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาโดยผา่นกระบวนการทางวิศวกรรมได้
อย่างมีคุณภาพ 
 9.2 พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห ์และแก้ปัญหาได ้
 9.3 สรา้งเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวศิวกรรม 

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 
- ผลงาน/ช้ินงานของนักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

โครงการที่ 22 โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

************************************** 
1.  ชื่อโครงการ     โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเตม็ศึกษา (STEM  Education)  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
2.  ผู้รับผิดชอบ    หมวดวิทยาศาสตร ์แผนกสามัญสัมพันธ์ 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 5 ข้อที่ 3 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1   

มาตรการข้อที ่5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
    4.1  เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สามารถน าความรูไ้ปใช้แก้ปัญหา 
  4.2  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในรปูแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  4.3  เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวด
ผลงานสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

หมวดวิทยาศาสตร ์ -นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ได้สร้างสรรค์
ผลงานออกมาในรูปแบบโครงงาน 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การ

ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM  
Education)ประจ าปีการศึกษา 2563 

  30,000   12,000 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
 



51 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
  9.1 นักศึกษาสามารถผลิตผลงานทางวิทยาศาสตรไ์ด้อยา่ง
มีคุณภาพ 
 9.2 พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คิด
วิเคราะห์  สังเคราะห ์
 9.3 สรา้งเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์     
 

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 
- ผลงาน/ช้ินงานของนักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

 
โครงการที่ 23 โครงการพัฒนาห้องเรียนภาคทฤษฎ ี
************************************** 

1.  ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาห้องเรียนภาคทฤษฎ ี
2.  ผู้รับผิดชอบ    แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 5 ข้อที่ 3 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1   

มาตรการข้อที ่5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
    4.1 เพื่อให้นักศึกษาไดม้ีห้องเรียนทฤษฎีที่ได้มาตรฐาน 
 4.2 เพื่อให้การเรียนการสอนภาคทฤษฎีให้กับนักศึกษาที่มีคุณภาพ 

5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการพัฒนาห้องเรียนภาคทฤษฎี แผนกวิชาเทคนิคการ
ผลิต 

- นักเรียน นักศึกษาแผนกวาชาเทคนิคการ
ผลิต สาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์ จ านวน 40 
คน 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการพัฒนาห้องเรียนภาคทฤษฎี   28,200   28,200 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
      นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าเรียนแผนกวิชาเทคนิคการผลิต มี
ห้องเรียนทฤษฎีพร้อมได้มาตรฐานเทคโนโลยี และวศิวกรรม 

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 24 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ประจ าปีการศึกษา 2563 

************************************** 
1.  ชื่อโครงการ     โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ประจ าปีการศึกษา 2563 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานความร่วมมือ 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 5 ข้อที่ 3 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1   

มาตรการข้อที ่5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
 4.1 เพื่อผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 4.2 เพื่อสรา้งภาคีเครือข่ายความรว่มมือระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 

4.3 เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจและ 
หน่วยงานภาครัฐ 
 4.4 เพื่อเสริมสร้างคณุภาพ และมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

งานความร่วมมือ - วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราท าความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกบัสถาน
ประกอบการจ านวน  18  แห่ง 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุก

ภาคส่วน ประจ าปีการศึกษา 2563 
  50,000   50,000 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
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วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
9.1  สถานประกอบการ จ านวน 18 แห่ง ท าความร่วมมือ

กับสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน 
            9.2  สถานศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 9.3  เป็นการเสริมสร้างคุณภาพ และมาตรฐานในการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 
- จากแบบสรุปจ านวนสถานประกอบการที่ท าความ
ร่วมมือกับสถานศึกษา 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 25 โครงการโรงเรียนสีขาวป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสุ่มตรวจปัสสาวะ การพนัน ทะเลาะวิวาท สื่อลามก  

และพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
************************************** 

1.  ชื่อโครงการ     โครงการโรงเรียนสีขาวป้องกันแก้ไขปญัหายาเสพติดสุ่มตรวจปสัสาวะ การพนัน ทะเลาะวิวาท สื่อลามก  
และพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานปกครอง 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 5 ข้อที่ 3 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1   

มาตรการข้อที ่5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
  4.1 แก้ไขปัญหาเสพติด การพนัน ทะเลาะวิวาท สื่อลามก และกลุ่มเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา 
  4.2 เพื่อป้องกันปัญหาสารเสพยาเสพติดของนักเรยีน นักศึกษา 
  4.3 เพื่อป้องกันแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาในกลุ่มเสี่ยง  
5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการโรงเรยีนสีขาวป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดสุม่ตรวจปัสสาวะ การพนัน ทะเลาะวิวาท สื่อ
ลามก และพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

งานปกครอง -ลดจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีมพีฤติกรรม
เสี่ยง แก้ไขปรับเปลีย่นพฤติกรรมนักเรียน 
นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเสีย่ง  

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการโรงเรยีนสีขาวป้องกันแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิสุม่ตรวจปัสสาวะ การ
พนัน ทะเลาะวิวาท สื่อลามและ
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศกึษา 

200,000     141,280 
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8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
 9.1.จ านวนนักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากยาเสพตดิ 

9.2 ลดจ านวน นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากการพนัน 
ทะเลาะวิวาท สื่อลามก และพฤตกิรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา 

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 
- สรุปรายงานผล นักเรียน นักศึกษา จ านวนนักเรียน 
นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 26 โครงการออกตรวจจุดเสี่ยง 
************************************** 

1.  ชื่อโครงการ     โครงการออกตรวจจุดเสีย่ง 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานปกครอง 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 5 ข้อที่ 3 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่1   

มาตรการข้อที ่5 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
 4.1. แก้ไขปัญหานักเรยีน นักศึกษาทะเลาะวิวาท 
 4.2. นักเรียน นักศึกษา กลับบ้านอย่างปลอดภัย 
 4.3. แก้ไขปัญหานักเรยีน นักศึกษา จับกลุ่มมั่วสุม 
5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการออกตรวจจุดเสี่ยง งานปกครอง -จ านวนนักเรียน นักศึกษาทะเลาะวิวาท
น้อยลง  

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการออกตรวจจุดเสี่ยง 200,000     200,000 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
            9.1 แก้ไขและลดจ านวนนักเรียน นักศึกษาทะเลาะวาท 

9.2. นักเรียน นักศึกษา กลับบ้านอย่างปลอดภัย 
 

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 
- สรุปรายงานผลการปฏิบตัิงานออกตรวจจุดเสี่ยง 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 27 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซ่์อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563  

************************************** 
1.  ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคณุภาพศนูย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชม 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที่4   
มาตรการข้อที ่5 

ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
4.1 ผลต่อประชาชน 

  4.1.1 ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้จักวิธีการใช้  การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะ             

                            ช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 

  4.1.2 ยกระดับช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุง และเสรมิสร้างการด้านการบริการ 

                            จัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้่านเครือข่าย 

                            ความร่วมมือองค์การบริหารส่วนต าบล และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

  4.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาสุขอนามัย 

                            พื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยผีลิตภณัฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ 

                           ผลิตภัณฑข์องชุมชนพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน สร้างมลูค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

                           และสนับสนุนคุณภาพและการรับรองคุณภาพสิ้นค้าเบื้องต้น 

  4.1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้การประกอบอาชีพ  

                            และเครื่องมืออุปกรณด์ ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 

  4.1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนท่ีน ามาใช้ในการดูแลรกัษา และซ่อมแซมเครื่องมือ 

                            อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 

 4.2 ผลนักเรียนนักศึกษา 

  4.2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบตัิงาน 

                            ในชุมชน 

  4.2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะนักเรียนใหม้คีวามสามารถ มีประสบการณ์  
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                            มีสรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีด 

                           ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 4.3 ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 

  4.3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงรักษาเบื้องต้น และการยืดอายุการ 

                             ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 

  4.3.2 โรงเรียนต่าง ๆ และชุมชนได้รับการสนับดา้นการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะ                

                            จากการฝกึปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อมประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในการให้บริการ 

                            ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน 

                            ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการพัฒนารปูแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 
2563  

งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชม 

-ด าเนินการจดัตั้งศูนย์ จ านวน 2   ศูนย์ 
-ประชาชนผู้รับบริการ 500 คน   

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการพัฒนารปูแบบและยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
center)วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

480,000     480,000 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
ประชาชนไดร้ับการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์ใน

การประกอบอาชีพ พาหนะชนิดตา่งๆ พัฒนานวัตกรรมต่อยอด
เทคโนโลยีส่งเสรมิสุขอนามยัเบื้องต้น ท าให้วิธีการด ารงชีวิตของ
ชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 
- ประชนาชนผู้เข้ารับริการ และผูร้่วมงาน 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 28 โครงการศูนย์ Fix It Center แบบถาวร (ประจ าจงัหวัด) 
      วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

************************************** 
1.  ชื่อโครงการ     โครงการศูนย์ Fix It Center แบบถาวร (ประจ าจังหวัด)  
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชม 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่
1,2 

ข้อที ่1,2 ข้อที ่1,2 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที่4   
มาตรการข้อท่ี 5 

ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
 4.1 ผลต่อประชาชน 
  4.1.1 ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้จักวิธีการใช้  การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะ             
                           ช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 

4.1.2 ยกระดับช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุง และเสริมสร้างการด้านการบริการจัดการ
แก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ
โรงเรียนต่าง ๆองค์การบริหารส่วนต าบล และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

 4.2 ผลนักเรียนนักศึกษา 
  4.2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบตัิงาน 
   ในชุมชน 

4.2.2  สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะนักเรียนใหม้ีความสามารถ มปีระสบการณ์มสีรรถนะ
และความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

 4.3 ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 
4.3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงรักษาเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้ งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 
4.3.2 โรงเรียนต่าง ๆ และชมุชนได้รับการสนบัด้านการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึก
ปฏิบัติจริงกับทีมช่างซ่อมประจ าศนูย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน 
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5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการศูนย ์Fix It Center แบบถาวร (ประจ า
จังหวัด) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชม 

-ด าเนินการจดัตั้งศูนย์ จ านวน 1  ศูนย์ 
- เครื่องมือจักรยานพาหนะในการประกอบ
อาชีพและเครื่องมืออุปกณ์ด ารงชีวิตประจ าวัน
ของครัวเรือน ประมาณ 300 รายการ  
-ประชาชนผู้รับบริการ 500 คน   

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. อุดหนุน งปม. บกศ. อุดหนุน งปม. 
1 โครงการศูนย ์Fix It Center แบบถาวร 

(ประจ าจังหวัด) วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

200,000     200,000 

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
ประชาชนไดร้ับการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์ใน

การประกอบอาชีพ พาหนะชนิดตา่งๆ พัฒนานวัตกรรมต่อยอด
เทคโนโลยีส่งเสรมิสุขอนามยัเบื้องต้น ท าให้วิธีการด ารงชีวิตของ
ชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 
- ประชนาชนผู้เข้ารับริการ และผูร้่วมงาน 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 29 โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศกึษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชนและครูผู้ท าการฝึกอบรมอาชีพตาม 
โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2563  

************************************** 
1.  ชื่อโครงการ     โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชนและครผูู้ท าการฝึกอบรมอาชีพตาม 
โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สรา้งรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
2.  ผู้รับผิดชอบ    แผนกช่างก่อสร้าง,แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง,แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์,แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม,แผนกช่าง

ยนต์,แผนกช่างเชื่อมโลหะ,แผนกช่างเทคโนโลยโีทรคมนาคม, เทคนิคการผลิต,งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  

3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที่4   
มาตรการข้อที ่5 

ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
 4.1 เพื่อบริการวิชาชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และใกล้เคียง 

 4.2  เพื่อเพ่ิมศักยภาพและสรา้งความเข้มแข็งในการจัดการอาชีวศึกษาให้แก่ชุมชนและสังคม 

5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศกึษาเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชนและครผูู้ท าการฝกึอบรมอาชีพ
ตามโครงการสร้างงาน สรา้งอาชีพ สร้างรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 

งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชม 

-ครูและนักเรียน – นักศึกษา มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
-ให้บริการวิชาชีพฝึกอบรมหลักสตูรระยะสั้น 
30 ช่ัวโมง  

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. สนับสนุน งปม. บกศ. สนับสนุน งปม. 
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศกึษา

เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชนและครผูู้ท า
การฝึกอบรมอาชีพตาม 
โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สรา้ง
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 600,000   600,000  
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8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึง  30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
 9.1  ประชาชนและผูส้นใจมีความรู้ด้านช่าง สามารถน าไป
พัฒนาอาชีพและสังคมต่อไป 
 9.2  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับการยอมรับและ
มีภาพลักษณ์ที่ด ี

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 
 

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 30 โครงการโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

************************************** 
1.  ชื่อโครงการ    โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที่4   
มาตรการข้อที ่5 

ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
 4.1 ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ รถยนต์ให้กับบุคลทั่วไป 
 4.2 ซ่อมบ ารุงรถยนต์และจักรยานยนต์ของบุคคลทั่วไป และลดการสูญเสยีชีวิตและทรัพย์สิน 
5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563  งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชม 

-ประชาชนรับบริการรถจักรยานยนต์ และ
รถยนต์ จ านวน 100 คัน 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. สนับสนุน งปม. บกศ. สนับสนุน งปม. 
1 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563   50,000   50,000  

8.  ระยะเวลา 
          27 ธันวาคม – 2 มกราคม 2563  
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
 สามารถบริการตรวจเช็คสภาพรถ ซ่อมบ ารุง
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ให้บุคคลทั่วไปได ้และ ลดการสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพยส์ินได้รับการยอมรบัและมภีาพลักษณ์ที่ดี 

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 
-ประชาชนท่ีมาใช้บริการ 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 31 โครงการโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2563 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

************************************** 
1.  ชื่อโครงการ    โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที่4   
มาตรการข้อที ่5 

ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
 4.1 ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ รถยนต์ให้กับบุคลทั่วไป 
 4.2 ซ่อมบ ารุงรถยนต์และจักรยานยนต์ของบุคคลทั่วไป และลดการสูญเสยีชีวิตและทรัพย์สิน 
5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2563  งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชม 

-ประชาชนรับบริการรถจักรยานยนต์ และ
รถยนต์ จ านวน 100 คัน 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. สนับสนุน งปม. บกศ. สนับสนุน งปม. 
1 อาชีวะอาสา เทศกาลเทศกาลสงกรานต์ 2563   50,000   50,000  

8.  ระยะเวลา 
          วันท่ี 12 – 17 เมษายน 2563  
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
 สามารถบริการตรวจเช็คสภาพรถ ซ่อมบ ารุง
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ให้บุคคลทั่วไปได ้และ ลดการสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพยส์ินได้รับการยอมรบัและมภีาพลักษณ์ที่ดี 

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 
-ประชาชนท่ีมาใช้บริการ 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 32 โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

************************************** 
1.  ชื่อโครงการ    โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและสถานประกอบการประจ าปีงบประมาณ 2563 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานส่งเสรมิผลิตผล การคา้และการประกอบธุรกิจ  
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่
1,2 

ข้อที ่1,2 ข้อที ่1,2 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที่4   
มาตรการข้อท่ี 5 

ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
 4.1 เพื่อฝึกทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 
       4.2 เพื่อศึกษาดูงานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและในสถานประกอบการณ์ 
 4.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบอาชีวศึกษาในปีการศึกษา 2563 

5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาและสถานประกอบการ 

งานส่งเสรมิผลิตผล 
การค้าและการประกอบ
ธุรกิจ 

- มีนักเรียน – นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 10 คน 
- มีคณะคร-ูอาจารย-์เจ้าหน้าท่ี เขา้ร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 8 คน 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. สนับสนุน งปม. บกศ. สนับสนุน งปม. 
1 โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและสถาน
ประกอบการ 

 35,000   35,000  
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8.  ระยะเวลา 
          เดือนตุลาคม  2562  -  เดือนกันยายน 2563 
 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
            9.1 นักเรียน - นักศึกษาที่ผ่านการศึกษาดูงานมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพมากยิ่งข้ึน   
  9.2 นักเรียน – นักศึกษาท่ีผ่านการศึกษาแล้วสามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจตนเอง 
 

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 
 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 33 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา 
************************************** 

1.  ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานส่งเสรมิผลิตผล การคา้และการประกอบธุรกิจ  
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 1,2 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที่4   
มาตรการข้อที ่5 

ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 

  4.  วัตถุประสงค ์
 4.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริงในด้านผู้ประกอบธุรกิจ 
  4.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจเพื่อน าไปประกอบการท าโครงการได้ 
5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บม่เพาะใน
สถานศึกษา 

งานส่งเสรมิผลิตผลการค้าฯ - นักเรียน-นักศึกษาจ านวน  50 คน  
มีความรู้และทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. สนับสนุน งปม. บกศ. สนับสนุน งปม. 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บม่เพาะใน

สถานศึกษา 
 65,000   65,000  

8.  ระยะเวลา 
          เดือนตุลาคม  2562  -  เดือนกันยายน 2563 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
     9.1 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานเขียนแผนธุรกิจในดา้น
ผู้ประกอบธรุกิจ 
 9.2 นักศึกษามีรายได้เสริมระหว่างเรียน 

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 
- ผลการเขียนแผนธรุกิจ (ช้ินงาน) 

10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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โครงการที่ 34 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่ และหุน่ยนต์อาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

************************************** 
1.  ชื่อโครงการ   โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
2.  ผู้รับผิดชอบ    งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการประกนัคุณภาพสถานศกึษา 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเนน้ของ
การทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2563 
ระดับอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สอศ. 
สถาบัน

อาชีวศึกษา
ภาคกลาง3 

วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

ข้อที ่1 ข้อที ่4 ข้อที ่2 ข้อที่ 3 
เป้าหมายหลัก ข้อที่ 1   
เป้าหมายรองข้อที ่2   

มาตรการข้อท่ี 1 
ด้านที่ 3 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 

ประเด็นการประเมินที่ 3.2 

  4.  วัตถุประสงค ์
4.1 เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนมาบูรณาการ รูจ้ักคิดค้นพัฒนาโครงงานสิ่งประดษิฐ์ ผลิตภัณฑ์

ส าเรจ็รูป รูจ้ักคิดวิเคราะห์ และมคีวามคิดสร้างสรรค์ 
 4.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผดิชอบกล้าคดิกล้าปฏิบัตอิย่างมีเหตผุล 
และแลกเปลีย่นความรู้ประสบการณได้อย่างกว้างขวาง 
 4.3 เพื่อน าความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปพัฒนาการเรียนการสอน 
 4.4  เพื่อน าความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ และจดสิทธิบัตรพฒันาสู่เชิงพาณิชย์ 
5.  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ช่ือกิจกรรม ผู้ด าเนินงาน เป้าหมาย 

1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 
2563 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์   

- จัดให้มีการจดัท าโครงการสิ่งประดิษฐ์และ
ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป ผลงานหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาต ิจ านวน 15  
ผลงาน 

6.  สถานที ่  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย 
7.  งบประมาณ  ความเหมาะสม  [] มาก  [  ] ปานกลาง             [  ] น้อย 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  
งบประมาณที่วางแผน งบประมาณที่ใช้จริง 

บกศ. สนับสนุน งปม. บกศ. สนับสนุน งปม. 
1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 
2563 

 302,000   226,000  
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8.  ระยะเวลา 
          เดือนตุลาคม  2562  -  เดือนกันยายน 2563 
 
9.   ผลผลิต (Output) /ผลลัพธ์ (Outcome)  
 

ผลผลิต  (Output) ตัวชี้วัดผลผลิต 
       9.1 ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนมาบูรณาการคิดค้น

พัฒนา ประดิษฐ์โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปและผู้เรียน

มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ 

 9.2 มีองค์ความรู้จากการวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถจด

สิทธิบัตรและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

 9.3 มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ส่งเข้า

ประกวดในระดับ อศจ./ ระดับภาค/ ระดับชาติ 

 9.4 ครู นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจ พัฒนาศักยภาพ

ของตนเองในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์มากขึ้น 

- ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศึกษาในระดับดีมาก 
- ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์

 
10.  ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข  
 -ไม่ม ี
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สรุปโครงการตามแผนงานปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

โครงการตามภาระงานประจ า ประกอบด้วย 51 โครงการ 
  จัดท าแล้ว 26 โครงการ 
  ไม่ได้จัดท า 25 โครงการ ดังนี้  
 - โครงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อเนื่องในวันส าคัญของชาติของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 - โครงการซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าห้องประชุมพุทธโสธร 
 - โครงการฝึกอบรมพนักงานขับรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

- โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับเช็คระยะยานพาหนะของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
- โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารให้มีความรู้และประกอบอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี 
- โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องการใช้ยาสามัญประจ าบ้านและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี 
- โครงการเสริมสร้างความรู้เพ่ือป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการ

ตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร 
- โครงการสอบปลายภาคเรียน 
- โครงการอบรมระบบ IOT ส าหรับครู 
- โครงการ ปริ้น 3Dรองรับงานแผนกเมคคาทรอนิกส์ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดสื่อปฏิบัติการเรียนรู้ด้านกลไกโครงสร้างวิศวกรรมพ้ืนฐานและพลังงาน

สะอาด 
- โครงการซ่อมบ ารุงสถานที่แผนกและรักษาครุภัณฑ์ในสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมและช่างกลโรงงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกล 
- โครงการสนับสนุนผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม สร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติ และนานาชาติ 
- โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานยานยนต์ดีเซล ปีการศึกษา 

2562 
- โครงการจัดซื้อน้ ามันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ส าหรับบริการบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
- โครงการฝึกอบรมทักษะงานเชื่อมข้ันสูงรองรับการพัฒนาวิชาชีพช่างเชื่อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 
- โครงการสร้างความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิ

ศึกษา) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
- โครงการ ปรับปรุงแผงกั้นอลูมิเนียม ชั้น 4 
- โครงการ ศึกษาดูงาน ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
- โครงการอบรมสัมมนางานวิจัย การประกวดสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2562 
- โครงการจัดท าขาตั้งแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
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- โครงการงานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ห้องฝึกอบรม 
- โครงการ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ วิทยาลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

โครงการตาม พรบ.งบประมาณ (งบสนับสนุน) ประกอบด้วย 9 โครงการ 
  จัดท าแล้ว 8 โครงการ 
  ไม่ได้จัดท า 1 โครงการ ดังนี้  
 - โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรมที่ 1 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประชุมองค์การนักวิชาชีพ 

ในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ภาพกิจกรรมที่ 2 

โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 
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ภาพกิจกรรมที่ 3 

โครงการอบรมอาสายุวกาชาต สภากาชาตไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 
โครงการติดตามการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 2/2562 
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ภาพกิจกรรมที่ 4 
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 
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ภาพกิจกรรมที่ 5 
วัน Cristmas  
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ภาพกิจกรรมที่ 6 
โครงการอาชีวศีกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 

 

 



80 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

 

ภาพกิจกรรมที่ 7 
โครงการการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ 
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ภาพกิจกรรมที่ 8 
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ภาพกิจกรรมที่ 9 
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจ าปี 2563 
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ภาพกิจกรรมที่ 10 
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ภาพกิจกรรมที่ 11 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนรายงานวิจัย 
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ภาพกิจกรรมที่ 12 
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ประจ าปีการศึกา 2562 
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ภาพกิจกรรมที่ 13 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพในสถานประกอบการ 
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วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

 

ภาพกิจกรรมที่ 14 
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา และโครงการนัดพบแรงงาน (เรียนจบ พบงาน) 

 



88 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

 

ภาพกิจกรรมที่ 15 
โครงการ ช่างพันธุ์R อาชีวะซ่อมท่ัวไทย 

 



89 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

 

ภาพกิจกรรมที่ 16 
โครงการ Google Classroom 

 



90 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

 

ภาพกิจกรรมที่ 17 
โครงการปฐมนิเทศต้อนรับสมาชิกใหม่ระดับชั้น ปวช.1 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 



91 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

 

ภาพกิจกรรมที่ 18 
พิธีไหว้ครู  

 



92 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

 

ภาพกิจกรรมที่ 19 
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 

 



93 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา                                                                                                        Chachoengsao  Technical  College                                  

 

ภาพกิจกรรมที่ 20 
โครงการอาชีวะพัฒนา 2563 
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