บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีการศึกษา 2564
ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เสนอให้
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นั้น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 และนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
และ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทั้งยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน/
ปฏิบัติงานของวิทยาลัย จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ

(ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย)
ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

คํานํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย นี้ เป็นการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แบบมุ่งเน้นผลงาน เน้นให้สถานศึกษามีการดําเนินงาน
โดยใช้ รู ป แบบการบริ ห ารและจั ด การโดยให้ บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการกํ า หนดทิ ศ ทาง
การดํ า เนิ น งานตลอดจนมี ก ารดํ า เนิ น งานตามนโยบาย โดยใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ของการบริ ห ารจั ด การ
อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี
แผนปฏิบัติราชการและยุทธศาสตร์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งมอบให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาและสามารถควบคุ ม การใช้ จ่ า ยเงิ น ในการบริ ห ารงานอาชี ว ศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยได้จัดทําขึ้นจากการระดมสมอง ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ ประหยัดและถูกต้อง
ตามระเบียบทางราชการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ท้ายนี้วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยต่อไป

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตุลาคม 2563
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218

47

โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตราฐานอาเซียน

222

48

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

226

49

โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม

232

50

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

236

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
51

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบ All in One

240

52

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษา

244

53

โครงการอบรมด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

249

54

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

254

55

โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนวิทยฐานะ

258

56

โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

262

57

โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาสมถนะแกนกลาง

267

58

โครงการรับครูอาสาสมัครจีน

272

59

โครงการ ไม่เคยขาด ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

277

งานการเงิน
60

โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ห้องงานการเงิน

282

งานบัญชี
61

โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ห้องงานบัญชี

286
งานพัสดุ

62

โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

290

63

โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

294

64

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเพื่องานพัสดุ

298

ที่

ชื่อโครงการ

หน้า

งานประชาสัมพันธ์
65

โครงการจัดโครงการสื่อประชาสัมพันธ์

302

66

โครงการจัดซื้อกล้องสําหรับถ่ายภาพงานประชาสัมพันธ์

306

งานทะเบียน
67

โครงการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรงานทะเบียน

310

68

โครงการทําบัตรประจําตัว นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564

314

69

โครงการถ่ายเอกสารงานทะเบียน

318
งานอาคารสถานที่

70

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่

322

71

โครงการทําความสะอาดและซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ

326

72

โครงการต่อเติมโรงจอดรถและท่อระบายน้ํา อาคารบ้านพัก วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

330

73

โครงการซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย

334

74

โครงการตกแต่งสถานที่ในวันสําคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

338

75

โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE)

342

ฝ่ายวิชาการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
76

โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

346

77

โครงการสัมมนาผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

350

78

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา

355

79

โครงการนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

359

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
80

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ

364

81

โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน

368

82

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะความต้องการของตลาดแรงงาน

372

งานสื่อการเรียนการสอน
83

โครงการจัดหาชุดเครื่องขยายเสียงงานสื่อการเรียนการสอน

376

84

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)

380

งานประเมินผลและวัดผล
85

โครงการการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

384

ที่

ชื่อโครงการ

หน้า

86

โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน

388

87

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ

392

88

โครงการการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและการวิเคราะห์ข้อสอบ

396

งานวิทยบริการและห้องสมุด
89

โครงการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์

400

90

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปี 2564

404

91

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ห้องสมุด

408

งานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
92

โครงการจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนรู้ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

412

93

โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

416

สาขาวิชาสมรรถนะแกนกลาง
94

โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

420

95

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ ห้อง 122

424

96

โครงการ English Camp

428

97

โครงการ Christmas Day

432

98

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 231 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

436

99

โครงการห้องเรียน Math Virtual Classroom

440

100 โครงการปรับปรุงห้อง 623 ประจําปีการศึกษา 2564

444

สาขาวิชาการบัญชี
101 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 543 สาขาวิชาการบัญชี

448

102 โครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียน

452

103 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ ห้องเรียน 333

457

104 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร์ (ห้อง 334) สาขาวิชาการบัญชี

461

105 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ ห้องเรียน 632

465

106 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 633 สาขาวิชาการบัญชี

469

107 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 635 สาขาวิชาการบัญชี

473

108 โครงการจัดซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ห้อง 342 และ 344 สาขาวิชาการบัญชี

477

109 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 631 สาขาวิชาการบัญชี

481

สาขาวิชาการตลาด
110 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน สาขาวิชาการตลาด

485

ที่

ชื่อโครงการ

หน้า

สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน
111 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลทั่วไป

489

112 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์

493
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

113 โครงการปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ห้อง 731)

497

114 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

501

115 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านไอที (IT) เพื่อวิถีชุมชน

505

116 โครงการนิทรรศการวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

509

สาขาวิชาโลจิสติกส์ซับพลายเชน
117 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์และซับพลายเซน

513

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
118 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

517

119 โครงการซ่อมบํารุงจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์

521

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
120 โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

525

121 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิจิตรศิลป์

529

122 โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทยสําหรับนักเรียน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

533

123 โครงการกรอบกระจกใส่รูปภาพผลงานนักเรียน สาขาวิจิตรศิลป์

537

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
124 โครงการจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

541

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
125 โครงการติดตั้งหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร สาขาวิชาการท่องเที่ยว

545

126 โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว

549

127 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารเครื่องดื่มและพื้นที่สาธารณะ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

553

128 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม สาขาวิชาการท่องเที่ยว

557

129 โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

561

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ป.ตรี)
130 โครงการจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

565

131 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

570

132 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับบนักเรียนนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

574

ที่

ชื่อโครงการ

หน้า

133 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

578

134 โครงการส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

582

135 โครงการบัณฑิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม

586

136 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

590

137 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

594

138 โครงการสนับสนุนการสอนวัดผลสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ

598

139 โครงการสนับสนุนการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

602

รองฝ่ายวิชาการ
140 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทุกสาขาวิชา

606

141 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือกรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานปี 2564

610

142 โครงการห้องแสดงผลิตภัณฑ์สาขาวิชาคหกรรม

614

143
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ส่วนที่ 1
บทนํา
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. นโยบาย จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา
นโยบายและจุดเน้น
1. อาชีวศึกษายกกําลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : TVE2S)
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality)
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกําลัง 2
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เป้าหมาย
1. พัฒนาสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2. ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ
3. ยกระดับความร่วมมือและเพิม่ บทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น
4. พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
5. พัฒนาสื่อการเรียนรู้
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
กรอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
1. สร้าง “อาชีพใหม่” ให้ประชาชน
2. เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคด้วย “ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ”
3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น “Excellence Center”
4. พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน
แนวทางการขับเคลื่อน นโยบายอาชีวศึกษา ตามกรอบนโยบาย 3 ป.
1. ปลดล็อก – หลักเกณฑ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอาชีวศึกษาโดยรวม
2. ปรับเปลีย่ น - หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มคี วามทันสมัย
3. เปิดกว้าง - ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาํ เร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ การศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
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1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนดใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการ ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของ หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพิ่มเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน
ตามหลั ก สู ต ร มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษาตามระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนกับดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
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2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและผู้ เ รี ย น รวมทั้ ง การช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จากผู้ ป กครอง ชุ ม ชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษามี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศ
และต่ า งประเทศในการจั ด การศึ ก ษา การจั ด ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา กระบวนการเรี ย นรู้ การบริ ก าร
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม แห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

4. นโยบายที่เกี่ยวข้อง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผเู้ รียน ใน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1.1 มีความรูค้ วามเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
1.2 ยึดมั่นในสถาบันกษัตริย์
1.3 มีความเอือ้ อาทรต่อครอบครัวละชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบ–ชอบ / ชั่ว–ดี
2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
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3. มีงานทํา – มีอาชีพ
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการช่วยฝึกฝน อบรม ในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชน รักงาน สู้งาน ทําจนงานสําเร็จ
3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทํางานเป็น
และมีงานทําในที่สุด
3.3 ต้องสนับสนุนผู้สําเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองที่ดี
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี
6.3 การเป็นพลเมืองที่ดี คือ “เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทํา” เช่น งานอาสาสมัคร
งานบําเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทําด้วยความมีน้ําใจ และความเอื้ออาทร
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ “ประเทศมีความมัน่ คง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 20 ปี
1. แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพภาคฤดูร้อนร่วมกับสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพเพื่อเตรียม
ความพร้อมกําลังคนเข้าสู่งานและแก้ไขความขาดแคลนแรงงานเร่งด่วน
2. โครงการอาชีวะ (พระดาบส)
3. โรงเรียนในโรงงาน/โรงงานในโรงเรียน
4. การสอนวิชาประวัติศาสตร์
5. โรงเรียนคุณธรรม
6. โครงการเงินกู้ไทย - ญี่ปุ่น
7. V-NET
8. การรายงานผล
9. การจัดการเรียนการสอน
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5. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
ปรัชญา
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาชีพในระดับสากล ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อัตลักษณ์

ผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พัฒนาระบบเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการ
เป็นคนดี

มีจิตบริการ สืบสานวัฒนธรรม

เอกลักษณ์ แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
1. เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางาน การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอิสระ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
3. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
5. เพื่อพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
6. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
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ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

6. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ด้านการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย
ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านทักษะฝีมอื ตามสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการในประเทศและอาเซียน

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชือ่ เสียง)
1. โล่และเกียรติบตั ร รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่
ประจําปีการศึกษา 2549
2. โล่เชิดชูเกียรติผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงาน ระดับดีเด่น เป็นสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2559
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
ประจําปีการศึกษา 2559
4. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการดําเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
สู่ความเป็นเลิศ ประจําปีการศึกษา 2559
5. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา2560 ประเภทที่ 6
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน “ธัญศิลป์ถิ่นสุโขทัย” ในงานประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559
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6. เหรียญ+เกียรติบัตร นางสาวธมลวรรณ วัดแย้ม รางวัล เหรียญทอง กระโดดสูงหญิง ในกีฬา
อาชีวเกมส์ระดับชาติ พิษณุโลกเกมส์ ประจําปีการศึกษา 2560
7. เกียรติบัตร นายสุมิตร น้อยมา รางวัล ระดับ เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “จิตรกรรมสี
น้ําหุ่นนิ่ง” ประจําปีการศึกษา 2560
8. รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษา โดย กระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปีการศึกษา 2561
9. เกียรติบัตร นางสาววรภัทร์ ทั่งทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประกวด
มารยาทไทย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2561
10. เกียรติบัตร นายจาตุรงค์ จั่นจีน และนายณัฐสิทธิ์ ปาณะดิษฐ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประจําปีการศึกษา 2561
11. เกียรติบัตร นางสาวสุพรรณษา สุดใจ นางสาวชุติมา การะเกตุ และนายอภินันท์ เริงเขตรกกรรม
โครงงานการศึกษาชนิดของสารช่วยติดจากธรรมชาติผสมผงกาแฟในการเขียนภาพสีน้ํา ได้รับ
รางวัล เหรียญทอง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจําปีการศึกษา 2562
12. เกียรติบัตร นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทารัก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มวยไทยสมัครเล่นหญิง
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ําหนักไม่เกิน 63.5 กก. ระดับภาคเหนือ ประจําปีการศึกษา2562
13. เกียรติบัตร นางสาวพิชญา คุ้มเรือน และนางสาวอรนุช สวัสดิ์รักษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กีฬาหมากล้อมประเภทหญิงคู่ ระดับภาคเหนือ ประจําปีการศึกษา 2562
14. เกียรติบัตร นายภาณุพงศ์ รัตนวิมล ได้รบั รางวัลเหรียญเงิน สาขาบริหารอาหารและเครื่องดื่ม
การแข่งขันฝีมอื แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ประจําปีการศึกษา 2562
15. เกียรติบัตร นางสาวจุฬารัตน์ บุญคุ้ม ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาหมากล้อม
ประเภทบุคลหญิง ระดับภาคเหนือ ประจําปีการศึกษา 2562

7. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
พัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ
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กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5

จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 3 บริการวิชาชีพสูส่ ังคม
มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
มาตรการที่ 2 เปิดบ้านอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 3 เพิ่มปริมาณผูเ้ รียน

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
มาตรการที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
มาตรการที่ 4 พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ตั้งสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
Sukhothai Vocational College
เลขที่ 108 ถนนสิงหวัฒน์ ตําบลธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
รหัส 64000
โทรศัพท์
0-5561-1789
โทรสาร
0-5561-2419
เว็บไซด์
www.stvc.ac.th
อีเมล
stvc.sukhothai@gmail.com
เนื้อทีข่ องสถานศึกษา 10 ไร่ 72.3 ตารางวา
มีอาคารรวมทัง้ สิ้น
10
หลัง มีห้องทั้งสิน้
ห้อง ได้แก่
1. อาคารวิชาสามัญ
จํานวน
2
หลัง 15
ห้อง
2. อาคารคหกรรม
จํานวน
2
หลัง 17
ห้อง
3. อาคารอํานวยการ
จํานวน
1
หลัง 17
ห้อง
4. อาคารห้องสมุด
จํานวน
1
หลัง 1
ห้อง
5. อาคารศิลปกรรม
จํานวน
1
หลัง 14
ห้อง
6. อาคารเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน
1
หลัง 13
ห้อง
1
หลัง 1
ห้อง
7. อาคารหอประชุม-โรงอาหาร จํานวน
8. อาคารสาขาวิชาการท่องเที่ยว จํานวน
1
หลัง 6
ห้อง
9. อาคารผลิตผล
จํานวน
1
หลัง 1
ห้อง
10. อาคารชั่วคราว
จํานวน
1
หลัง 6
ห้อง
11. อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น จํานวน
1
หลัง 16
ห้อง

นางสาวปวีณา นพนรินทร์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางนิตยา คณธี
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นางกนกวรรณ หาญกําธร
หัวหน้างานพัสดุ

นายชาตรี จันทร์ธีระกุล
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางธิดาวรรณ เขียวปั้น
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางทัศนีย์ รุ่มรวย
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายสัญชัย ปีแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ
หัวหน้าสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการดอกไม้และงานประดิษฐ์

นางอุบล ไชยโย
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวศรีสุดา ภาคชัย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายสิทธิชัย วันทอง
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวศุภกานต์ ดิดขํา
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางศนิชล เนียมกลัน่
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

นายอิษวัต รัตนสมบัติ
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว

นายสิทธิชัย เสาเสนา
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน
หัวหน้าสาขาวิชาการเลขานุการ/การจัดการสํานักงาน

ดร.มรรษพร สีขาว
หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางรุ่งฤดี เดชฟุ้ง
หัวหน้างานบัญชี

นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคล
หัวหน้างานปกครอง

นางสาวรัชนิกร ยอดดี
หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางจันทรมาส กล่ําเอม
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

นางพิไลวรรณ ไทยกล้า
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางธัญสินี เป็นสุข
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางวิกานดา ละอองเดช
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวรพันธ์ เพิ่มพูล
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

นางพินรัฎ สีตลวรางค์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นางเสมอ เวชสถล
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางปาริชาติ โปยขุยทด
หัวหน้างานบุคลากร

นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัย

นายธีระพงษ์ กระการดี
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวสมพิศ พัดบัว
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสุภารัตน์ ติรพจน์กุล
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายวีระ บัวนุ่ม
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยโท นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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- 12 3. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
3.1 อัตรากําลัง ปี 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ผู้ให้ข้อมูล นางปาริชาติ โปยขุนทด หัวหน้างานบุคลากร
มีบุคลากรทั้งสิ้น

อัตรากําลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ก. ข้าราชการ

108

คน

48 คน

1 ผู้บริหาร

5

คน

2 ข้าราชการครู

42

คน

3 ข้าราชการพลเรือน

1

คน

ข. ลูกจ้างประจํา

1 คน

1 ทําหน้าที่สอน

คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน

1

คน

ค. พนักงานราชการ

6 คน

1 ทําหน้าที่สอน

5

คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน

1

คน

ง. ลูกจ้างชั่วคราว

53 คน

1 ทําหน้าที่สอน

16

คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน

37

คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ

คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น

1 คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง

คน

1 ข้าราชการ

12 คน

2 ลูกจ้างประจํา

คน

3.2 ข้อมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา

103 คน
ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

ก. ครูผู้สอน

รวม

- ต่ํากว่า ม.6

คน

10

คน

10

คน

- ปวช./ม.6

คน

4

คน

4

คน

- ปวส./อนุปริญญาตรี

คน

6

คน

6

คน

- ปริญญาตรี

31

คน

19

คน

50

คน

- ปริญญาโท

31

คน

1

คน

32

คน

- ปริญญาเอก

1

คน

คน

1

คน

63 คน

40 คน

103 คน

3.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จําแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

- จ้างด้วยงบบุคลากร

-

คน

-

คน

-

คน

- จ้างด้วยงบดําเนินงาน

-

คน

-

คน

-

คน

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน

14

คน

22

คน

36

คน

- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)

2

คน

15

คน

17

คน

- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ

-

คน

-

คน

-

คน

รวม

16 คน

37 คน

53 คน

- 13 3.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
3.4.1. ข้าราชการ

รวม

43

คน

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผู้สอน

1. นางพินรัฎ สีตลวรางค์

ป.โท

คศ.3

บัญชี

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

2. นางสาวสมพิศ พัดบัว

ป.โท

คศ.3

บัญชี

หังหน้างานวางแผนและงบประมาณ

3. นางวิกานดา ละอองเดช

ป.โท

คศ.3

บัญชี

หัวหน้างานการเงิน

4. นางปาริชาติ โปยขุนทด

ป.โท

คศ.3

บัญชี

หัวหน้างานบุคลากร

5. นางรุ่งฤดี เดชฟุ้ง

ป.โท

คศ.2

บัญชี

หัวหน้างานการบัญชี

6. นางกนกวรรณ หาญกําธร

ป.โท

คศ.1

บัญชี

หัวหน้างานพัสดุ

7. นางสาวศรีสุดา ภาคชัย

ป.ตรี

คศ.1

บัญชี

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

8. นางสาวศุภกานต์ ดิดขํา

ป.โท

คศ.1

บัญชี

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

9. นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ

ป.โท

คศ.2

การตลาด

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

10. นายประจักษ์ ช่วยเพ็ญ

ป.ตรี

คศ.2

การตลาด

-

11. นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

ป.โท

คศ.1

การตลาด

หัวหน้างานกิจกรรม

12. นางสาวปวีณา นพนรินทร์

ป.ตรี

ครูผู้ช่วย

การตลาด

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

13. นายสิทธิชัย เสาเสนา

ป.โท

คศ.3

คอมพิวเตอร์

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

14. นางเสมอ เวชสถล

ป.โท

คศ.3

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

15. นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์

ป.โท

คศ.2

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานแนะแนวฯ

16 นางสุภารัตน์ ติรพจน์กุล

ป.โท

คศ.3

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

17. นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา

ป.ตรี

คศ.1

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานวัดผลฯ

18. นางธิดาวรรณ เขียวปั้น

ป.โท

คศ.1

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

19. นายสิทธิชัย วันทอง

ป.ตรี

ครูผู้ช่วย

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

20. นางอุบล ไชยโย

ป.ตรี

คศ.2

อาหารและโภชนาการ

หัวหน้าสาขาวิชาอาหารฯ

21. นางทัศนีย์ รุ่มรวย

ป.ตรี

คศ.2

อาหารและโภชนาการ

หัวหน้างานสวัสดิการ

22. นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์

ป.โท

คศ.2

คหกรรม

หัวหน้างานคหกรรมศาสตร์

23. นางสาวรัชนิกร ยอดดี

ป.โท

คศ.2

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

24. นางสิริพร รอดแสวง

ป.ตรี

คศ.2

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

25. นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

ป.โท

คศ.3

วิจิตรศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

26. นางจุฑามาศ ช้อนนาค

ป.โท

คศ.3

ออกแบบ

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

27. นายสัญชัย ปี่แก้ว

ป.ตรี

คศ.2

คอมพิวเตอร์กราฟิก

หัวหน้าสาขาคอมกราฟิก

28. นางจันทรมาส กล่ําเอม

ป.ตรี

คศ.2

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้าสาขาวิชาสมรรถนะแกนกลาง

29. นางศนิชล เนียมกลั่น

ป.โท

คศ.3

ภาษาไทย

หัวหน้างานวิทยบริการ

30. ดร.มรรษพร สีขาว

ป.เอก

คศ.3

วิทยาศาสตร์

หัวหน้างานวิจัยฯ

31. นายธีระพงษ์ กระการดี

ป.โท

คศ.2

คณิตศาสตร์

หัวหน้างานทะเบียน

32. นายพิทักษ์ อุปัญญ์

ป.โท

คศ.3

วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยงานวิจัยฯ

33. นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ์

ป.โท

คศ.3

คณิตศาสตร์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

34. นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ

ป.โท

คศ.3

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

35. นางพิไลวรรณ ไทยกล้า

ป.โท

คศ.2

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

36. นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข

ป.โท

คศ.3

ภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

37. นายชาตรี จันทร์ธีระกุล

ป.โท

คศ.2

วิทยาศาสตร์

หัวหน้างานอาคารสถานที่

38. นางธัญสินี เป็นสุข

ป.โท

คศ.2

สังคม

หัวหน้างานความร่วมมือ

39. นางนิตยา คณธี

ป.ตรี

คศ.1

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

40. นางสาวธนัญญา กันทะสุข

ป.ตรี

ครูผู้ช่วย

ภาษาอังกฤษ

-

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

- 14 วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผู้สอน

42. นายอิษวัต รัตนสมบัติ

ป.โท

คศ.2

43. นางจารุวรรณ คงน้อย

ป.ตรี

ข้าราชการพลเรือน

ชื่อ - สกุล

3.4.2. ครูผู้ทรงคุณวุฒิ

รวม

3

คน

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
หัวหน้าสาขาท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว

ผู้ช่วยงานการเงิน

-

(ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผู้สอน

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายสมยศ สีตลวรางค์

ป.โท

ครูผู้ทรงคุณวุฒิ

คอมพิวเตอร์

-

2. นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย

ป.ตรี

ครูผู้ทรงคุณวุฒิ

คหกรรม

-

3. นางสารินทร สินอําพล

ป.ตรี

ครูผู้ทรงคุณวุฒิ

พละศึกษา

-

ชื่อ - สกุล

3.4.3. ลูกจ้างประจํา

รวม
ชื่อ - สกุล

1

รวม

(ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผู้สอน

สอนวิชา

ป.4

-

-

1. นายสุดใจ นุ่มพรม

3.4.4. พนักงานราชการ

คน

ปฏิบัติหน้าที่

6

คน

ปฏิบัติหน้าที่

ตําแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผู้สอน

1. นางสาวปาริชาติ สองสี

ป.ตรี

พนักงานราชการ

คอมพิวเตอร์

2. นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคล

ป.ตรี

พนักงานราชการ

การตลาด

3. นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน

ป.ตรี

พนักงานราชการ

เลขานุการ

4. นางสาวสายสุนีย์ เนียมกําเนิน

ป.ตรี

พนักงานราชการ

คอมกราฟิก

5. นายภูมินทร์ หอมเนียม

ป.ตรี

พนักงานราชการ

พลศึกษา

6. นางอําภรรัตน์ ทับขํา

ป.ตรี

พนักงานราชการ

3.4.5. ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

53

พนักงานขับรถยนต์

(ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ชื่อ - สกุล

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

คน

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

-

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

(ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผู้สอน

1. นางอรญา กลนาวา

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

บัญชี

ผู้ช่วยงานบัญชี

2. นางฐิติกาญจน์ พลับพลาสี

ป.โท

ครูจ้างสอน

บัญชี

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

3. นางสาวดวงใจ จันทรัตน์

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

บัญชี

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ

4. นางสุธาสินี แกมนิล

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

สังคม

ผู้ช่วยงานกิจกรรม

5. ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย สีบัวแดง

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

อาหารและโภชนาการ

ผู้ช่วยงานปกครอง

6. นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

คหกรรม

ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

7. นาวสาวปวีณา พุ่มไม้

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

วิจิตรศิลป์

ผู้ช่วยงานกิจกรรม

8. นางสาวปุริมปรัชญ์ คําชนแดน

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

เลขานุการ

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ

9. นางสาวปรินทร์รัตน์ ภานิชวัชโยธิน

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

อาหารและโภชนาการ

ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

10. นางสาวขรินทร์ทิพย์ รุจิชีพ

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

กฎหมาย

ผู้ช่วยงานบุคลากร

11. นางสาวรติอร จันทร์นนท์

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

ท่องเที่ยว

ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล

12. นางสาวอณิสา บัวเขียว

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

ท่องเที่ยว

ผู้ช่วยงานสวัสดิการ

13. นายกีรดิษฐ์ ศรลัมพ์

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

โลจิสติกส์

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

-

- 15 วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผู้สอน

14. นายวุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15. Ms. Methyl Gumba Garcia

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

ภาษาอังกฤษ

-

16. Charisse Lozano Waclin

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

ภาษาอังกฤษ

-

17. นางสาวจรินทร์ โยกเกิน

ปวส.

-

-

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

18. นางสาววนิดา แก้วแดง

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

19 นางสาวธนวันต์ ธีวสุเจริญ

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

20. นางสุชาดา ไทยเทศ

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

21. นางสาวสุนิษา ปัจจัยยา

ปวส.

-

-

เจ้าหน้าที่บัญชี

22. นายพูลสวัสดิ์ ไกรกิจราษฎร์

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่พัสดุ

23. นางสาวสุทธิดา ขยันยิ่ง

ปวส.

-

-

เจ้าหน้าที่พัสดุ

24. นายอนุชิต มาสอน

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่พัสดุ

25. นางสาวเนตรชนก เพ็งสว่าง

ป.โท

-

-

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

26. นางสาววรภัทร์ ทั่งทอง

ปวส

-

-

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

27. นางสาวสุนิสา ทับทิมทอง

ปวส.

-

-

เจ้าหน้าที่งานวางแผน

28. นางสาวพัชรวรรณ มิ่งเหมือน

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

29. นางสาวศิริลักษณ์ บัวเผื่อน

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล

30. นายสายชล พรมมาพงษ์

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

31. นางสาวรัตนา ทับทอง

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร

32. นางสาวสุพัตรา สอนน้อย

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

33. นางสาวสุนันทา คชสิทธิ์

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล

34. นางฐิดาพัชร์ ด้วงมา

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ

35. นายจตุรภัทร พรอมรชัย

ปวส.

-

-

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

36. นางพรศิริ พุ่มพวง

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

37. นางสาวณัฏฐ์ฎาพร นัคราโรจน์

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ

38. นางชนะจิตต์ นาครินทร์

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ

39. นายกวี สอนสิน

ม.6

-

-

พนักงานขับรถยนต์

40. นายพิพัฒน์พงษ์ ขวัญเมือง

ม.3

-

-

พนักงานขับรถยนต์

41. นายรถ สอนโต

ม.6

-

-

นักการภารโรง

42. นายอดิศักดิ์ คงเมือง

ปวส.

-

-

นักการภารโรง

43. นายสมคิด เปรมอ้น

ม.6

-

-

นักการภารโรง

44. นายไพบูลย์ โพธิ์เดช

ป.7

-

-

นักการภารโรง

45. นายมานิต เปรมอ้น

ป.6

-

-

นักการภารโรง

46. นายณัฐวุฒิ พัดกลม

ปวช.

-

-

นักการภารโรง

47. นายแก่นจันทร์ วรรณศรี

ป.4

-

-

นักการภารโรง

48. นายสนอง ศรีสํารวจ

ป.4

-

-

ยาม

49. นายณัฐวุฒิ แก่นทอง

ม.6

-

-

ยาม

50. นายสุรพล ปัจจัยยา

ป.6

-

-

ยาม

51. นางดวงจิตร ปัจจัยยา

ป.7

-

-

แม่บ้าน

52. นางอนันต์ กันเหม็น

ป.7

-

-

แม่บ้าน

53. นางสาววิภา ทองใบ

ม.6

-

-

แม่บ้าน

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

38
17
126

- สาขาวิชา/งาน การตลาด

- สาขาวิชา/งาน การจัดการสํานักงาน/เลขานุการ

- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

30

- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์กราฟิก

7

- สาขาวิชา/งาน ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

………………. คน

3,037 คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

ทั้งปีการศึกษา (2563)

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

- สาขาวิชา/งาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

- สาขาวิชา/งาน การท่องเที่ยว

35

33

- สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ

4. ประเภทวิชา อุตสหกรรมการท่องเที่ยว

2

- สาขาวิชา/งาน แฟชั่นและสิ่งทอ

3. ประเภทวิชา คหกรรม

9

- สาขาวิชา/งาน วิจิตรศิลป์

2. ประเภทวิชา ศิลปกรรม

- สาขาวิชา/งาน การจัดการโลจิสติกส์

87

384

ปีที่ 1

- สาขาวิชา/งาน การบัญชี

1. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

300

ปีที่ 2

23

25

6

25

9

98

6

21

87

273

ปีที่ 3

รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.

รวมทั้งสิ้น

3,037

70

14

80

8

71

25

273

40

80

296

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

12

7

22

16

7

49

17

21

122

957

รวม

คน

388

ปีที่ 1

14

7

11

18

26

39

78

11

36

148

คน
................

6

9

6

17

14

20

79

8

41

118

................

318

ปีที่ 2

ระดับ ปวส.

ภาคเรียนที่ 2/2563(ปีปัจจุบัน)

1,702

ปีการศึกษา 2563 (ปีปัจจุบัน)

4.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

4. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

คน

คน

706

รวม

20

16

17

35

40

59

157

19

77

266

15

ปีที่ 1

24

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

2.3 หลักสูตร ปชด.

15

24

ปีที่ 2

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
39

รวม

หน่วย : คน

39

................

20

86

31

115

8

111

25

59

469

59

157

562

................

1,702

รวมทั้งสิ้น

คน

คน
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40
25
120

- สาขาวิชา/งาน การตลาด

- สาขาวิชา/งาน การจัดการสํานักงาน/เลขานุการ

- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25

- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์กราฟิก

10

- สาขาวิชา/งาน ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

400 คน

3,000 คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

ทั้งปีการศึกษา (2564)

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

- สาขาวิชา/งาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

- สาขาวิชา/งาน การท่องเที่ยว

20

20

- สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ

4. ประเภทวิชา อุตสหกรรมการท่องเที่ยว

10

- สาขาวิชา/งาน แฟชั่นและสิ่งทอ

3. ประเภทวิชา คหกรรม

10

- สาขาวิชา/งาน วิจิตรศิลป์

2. ประเภทวิชา ศิลปกรรม

- สาขาวิชา/งาน การจัดการโลจิสติกส์

120

400

ปีที่ 1

- สาขาวิชา/งาน การบัญชี

1. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

384

ปีที่ 2

35

7

33

2

30

9

126

17

38

87

300

ปีที่ 3

รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.

รวมทั้งสิ้น

3,400

78

17

78

18

80

28

344

48

99

294

คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

430

ปีที่ 1

20

20

15

20

25

30

120

20

40

120

คน
................

14

7

11

18

26

39

78

11

36

148

................

388

ปีที่ 2

ระดับ ปวส.

ภาคเรียนที่ 1/2564(ปีต่อไป)

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

23

25

6

25

9

98

6

21

87

1,084

รวม

1,937

ปีการศึกษา 2564 (ปีต่อไป)

คน

คน

818

รวม

34

27

26

38

51

69

198

31

76

268

20

ปีที่ 1

15

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

2.3 หลักสูตร ปชด.

20

15

ปีที่ 2

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
35

รวม

หน่วย : คน

35

................

34

105

43

116

18

131

28

69

577

79

175

562

................

1,937

รวมทั้งสิ้น

คน

คน
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รวม

50,000

1,909,000

906,775

ปวส.

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ระยะสั้น

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

439,070

ปวช.

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน

1. ค่าหนังสือเรียน

- งบเงินอุดหนุน

4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

1. โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษและผู้อายุ

- งบรายจ่ายอื่น

3. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง

1. โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด

- งบรายจ่ายอื่น

2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

1. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

- งบเงินอุดหนุน

1. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต

600,000

โครงการพัฒนา
โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษา
ทักษะอาชีพแบบ
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
บูรณาการเพื่อสร้าง
ด้วยคุณภาพและมาตราฐาน
โอกาสสร้างงาน
ให้มีสมรรถนะและความ
สร้างอาชีพ สร้าง
พร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
รายได้ประชาชน

68,000

โครงการขยาย
โครงการพัฒนา
โอกาศการศึกษา
รูปแบบและ
โครงการส่งเสริม
โครงการขยาย
โครงการ
วิชาชีพและพัฒนา
และยกระดับ การประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพ
ผลงานวิจัยเพื่อ
ทักษะวิชาชีพเพื่อ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
อิสระในกลุ่ม
อาชีวศึกษาทวิภาคี
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เตรียมความพร้อมสู่
สู่คุณภาพมาตรฐาน ผู้เรียนอาชีวศึกษา ชุมชน (Fix it
ตลาดแรงงาน
Center)

โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2563) ผลผลิต/โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ส่วนที่ 3

รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ

906,775

439,070

1,909,000

600,000

50,000

68,000

รวม

หน่วย : บาท

906,775

439,070

1,909,000

600,000

50,000

68,000

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
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1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค

- งบดําเนินงาน

3. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

2. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

100,000

189,600

100,000

242,600

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

- งบรายจ่ายอื่น

138,180

1. เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา

- งบเงินอุดหนุน

6. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

3. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

2. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

1. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

- งบรายจ่ายอื่น

1. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

- งบเงินอุดหนุน

5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

501,000

900,000

117,600

926,700

1,000,000

117,600

189,600

100,000

1,670,300

138,180

รวม

858,600

ปวส.

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

ระยะสั้น

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

5,215,700

ปวช.

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา

4. ค่าจัดการเรียนการสอน

แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต

24,000

โครงการพัฒนา
โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษา
ทักษะอาชีพแบบ
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
บูรณาการเพื่อสร้าง
ด้วยคุณภาพและมาตราฐาน
โอกาสสร้างงาน
ให้มีสมรรถนะและความ
สร้างอาชีพ สร้าง
พร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
รายได้ประชาชน

117,500

61,500

608,000

โครงการขยาย
โครงการพัฒนา
โอกาศการศึกษา
รูปแบบและ
โครงการส่งเสริม
โครงการขยาย
โครงการ
วิชาชีพและพัฒนา
และยกระดับ การประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพ
ผลงานวิจัยเพื่อ
ทักษะวิชาชีพเพื่อ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
อิสระในกลุ่ม
อาชีวศึกษาทวิภาคี
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เตรียมความพร้อมสู่
สู่คุณภาพมาตรฐาน ผู้เรียนอาชีวศึกษา ชุมชน (Fix it
ตลาดแรงงาน
Center)

โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2563) ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ

24,000

61,500

608,000

117,500

858,600

5,215,700

รวม

1,000,000

117,600

189,600

100,000

1,670,300

138,180

24,000

61,500

608,000

117,500

858,600

5,215,700

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
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รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

2. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

- งบรายจ่ายอื่น

8. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าประกันสังคม

- งบดําเนินงาน

1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

- งบบุคลากร

7. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1. โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา

- งบรายจ่ายอื่น

1. ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- งบลงทุน

2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

แผนงาน/งบรายจ่าย

1,177,680

50,000

357,300

ปวช.

2,249,000

686,400

ปวส.

511,000 4,879,700

10,000

ระยะสั้น

ผลผลิต

6,568,380

50,000

2,249,000

1,053,700

รวม

30,000

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา

50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

9,329,145

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

24,000

600,000

โครงการพัฒนา
โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษา
ทักษะอาชีพแบบ
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
บูรณาการเพื่อสร้าง
ด้วยคุณภาพและมาตราฐาน
โอกาสสร้างงาน
ให้มีสมรรถนะและความ
สร้างอาชีพ สร้าง
พร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
รายได้ประชาชน

117,500

68,000

61,500

200,000

200,000

608,000

โครงการขยาย
โครงการพัฒนา
โอกาศการศึกษา
รูปแบบและ
โครงการส่งเสริม
โครงการขยาย
โครงการ
วิชาชีพและพัฒนา
และยกระดับ การประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพ
ผลงานวิจัยเพื่อ
ทักษะวิชาชีพเพื่อ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
อิสระในกลุ่ม
อาชีวศึกษาทวิภาคี
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เตรียมความพร้อมสู่
สู่คุณภาพมาตรฐาน ผู้เรียนอาชีวศึกษา ชุมชน (Fix it
ตลาดแรงงาน
Center)

โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2563) ผลผลิต/โครงการ

200,000

30,000

53,700

1,493,160

รวม

1,546,860 12,635,005

53,700

1,493,160

รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ

19,203,385

200,000

30,000

53,700

1,493,160

50,000

2,249,000

1,053,700

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
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่ นที่ 3
สว
3.2 ประมาณการรายร ับ - รายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปี ต่อไป)
ึ ษาสุโขท ัย
วิทยาล ัยอาชวี ศก

1. ประมาณการรายรับ

58,639,475 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา

12,500,000 บาท

ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

6,000,000 บาท

คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

6,500,000 บาท

ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ

46,139,475 บาท

งบบุคลากร

34,230,000 บาท

งบดําเนินงาน

3,520,000 บาท

งบลงทุน

1,950,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

6,439,475 บาท

งบรายจ่ายอื่น

บาท

2. ประมาณการรายจ่าย

58,639,475 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา

41,838,000 บาท
29,000,000 บาท
330,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,600,000 บาท

ค่าจ้างชั่วคราว

6,864,000 บาท

ค่าจ้างชั่วคราวครูชาวต่างชาติ
เงินวิทยฐานะ

744,000 บาท
3,300,000 บาท

งบดําเนินงาน

12,051,475 บาท

ค่าตอบแทน

3,489,000 บาท

ค่าใช้สอย

2,413,800 บาท

ค่าวัสดุ

3,716,075 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

2,432,600 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,450,000 บาท
3,450,000 บาท
-

บาท

งบเงินอุดหนุน
วิจัย สิ่งประดิษฐ์

100,000 บาท
100,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1,200,000 บาท

สํารองจ่ายฉุกเฉิน

700,000 บาท

สํารองจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียน

500,000 บาท

Jin

10,000

305,200
48,600

20,000

1,080,000
190,000
170,000

4,632,000

4,632,000

-

272,800

305,200

1,080,000
190,000

4,632,000

้
รวมทงสิ
ั้ น

1,091,600
350,000

10,000

4,967,400
1,510,000
1,500,000

744,000

2,232,000

2,976,000

บกศ.

15,000

15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

140,000

50,000

20,000

100,000

335,000

35,000

120,000

10,000

100,000

100,000

2,800

20,000

200,000

30,000

272,800

15,000

231,600

5,000

12,200

31,000

1,182,000

160,000

1,595,200

111,600

145,000

200,000

105,000

555,000

325,000

3,520,000
1,590,000

34,230,000

รวม

20,000

-

-

-

วิจัยสร ้าง
องค์ความรู ้

5.โครงการ
ลดปั ญหาการ
ออกกลางคัน
ของผู ้เรียน
อาชีวศึกษา

25,000

-

-

-

สิง่ ประดิษฐ์/
หุน
่ ยนต์

4.โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช ้จ่าย
ตัง้ แต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน
้
พืน
้ ฐาน

เงินรายได้

180,000

50,000

50,000

100,000

300,000
100,000

-

้
ระยะสัน

3โครงการอา
ชีวสร ้าง
ผู ้ประกอบการ
รายใหม่แบบ
ครบวงจร

หน่วย : บาท

20,000

125,000
50,000

40,000

100,000

2,700,000
1,340,000
1,200,000

34,230,000
29,000,000
3,300,000
330,000
1,600,000

ปวส.

1.โครงการ
2.โครงการ
ขยายบทบาท
เสริมสร ้าง
่ มสร ้าง
ศูนย์ซอ
คุณธรรม
เพือ
่ ชุมชน(Fix จริยธรรมและ
it Center)
ธรรมาภิบาล

โครงการ

้ า่ ยเงินปี ตามแผนปฏิบ ัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
แผนการใชจ

วิทยาล ัยอาชีวศึกษาสุโขท ัย

15,000

150,000
100,000

520,000
150,000
150,000

-

ปวช.

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุหงั สือ วารสารและตํารา

วัสดุการศึกษา/วัสดุฝึก

วัสดุโครงการ

- ค่าว ัสดุ
วัสดุสํานักงาน

ค่าเงินกองทุนทดแทน
ค่าใช ้สอยโครงการ

ค่าเงินสมทบประกันสังคม

ค่าจ ้างเหมาบริการ

ค่าซ่อมสิง่ ก่อสร ้าง

ค่าซ่อมครุภัณฑ์

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ

- ค่าใช้สอย
ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าตอบแทนโครงการ

ค่าทําการนอกเวลา

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา

เงินค่าสอนพิเศษ

- ค่าตอบแทน

- งบดําเนินงาน

ค่าจ ้างครูชาวต่างชาติ

ค่าจ ้างลูกจ ้างชัว่ คราว

- งบบุคลากร
เงินเดือนข ้าราชการ
เงินวิทยฐานะ
ค่าจ ้างลูกจ ้างประจํา
ค่าตอบพนักงานราชการ

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต

สว่ นที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

2,423,000

1,721,800

9,567,400
3,290,000

41,838,000

้
รวมทงสิ
ั้ น
เป็นเงิน
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10,000

10,000

10,000

วัสดุกอ
่ สร ้าง

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

วัสดุงานบ ้านงานครัว

5,000

สํารองจ่ายเพือ
่ พัฒนาการเรียนการสอน

- งบรายจ่ายอืน
่
สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น

- อุดหนุนสิง่ ประดิษฐ์ใหม่และหุน
่ ยนต์

- งบเงินอุดหนุน

ครุภัณฑ์
สิง่ ก่อสร ้าง

- งบลงทุน

5,000

45,000

20,000

ค่านํ้ าประปา

ค่าไปรษณีย ์

ค่าโทรศัพท์
่ สารโทรคมนาคม
ค่าบริการสือ

810,000

70,000

1,950,000

1,950,000

15,000

30,000

900,000

100,000

ั้ า่ )
- ค่าสาธารณู ปโภค (ขนตํ
ค่าไฟฟ้ า

วัสดุการเกษตร

วัสดุเคมีภัณฑ์

วัสดุกฬ
ี า

5,000

10,000

วัสดุคา่ เวชภัณฑ์

70,000

ปวส.

้ เพลิงและหล่อลืน
่
วัสดุเชือ

ปวช.

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

50,000

50,000

้
ระยะสัน

70,000

70,000

วิจัยสร ้าง
องค์ความรู ้

70,000

1,950,000

1,050,000

รวม

1.โครงการ
2.โครงการ
ขยายบทบาท
เสริมสร ้าง
่ มสร ้าง
ศูนย์ซอ
คุณธรรม
เพือ
่ ชุมชน(Fix จริยธรรมและ
it Center)
ธรรมาภิบาล
3โครงการอา
ชีวสร ้าง
ผู ้ประกอบการ
รายใหม่แบบ
ครบวงจร

312,000

312,000

20,000

4.โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช ้จ่าย
ตัง้ แต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน
้
พืน
้ ฐาน

โครงการ

้ า่ ยเงินปี ตามแผนปฏิบ ัติการ (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
แผนการใชจ

สิง่ ประดิษฐ์/
หุน
่ ยนต์

ผลผลิต
5.โครงการ
ลดปั ญหาการ
ออกกลางคัน
ของผู ้เรียน
อาชีวศึกษา

312,000

้
รวมทงสิ
ั้ น

500,000

700,000

1,200,000

30,000

30,000

5,000

5,000

15,000

745,600

770,600

5,000

30,000

50,000

10,000

20,000

10,000

80,000

บกศ.

เงินรายได้

2,132,600

้
รวมทงสิ
ั้ น
เป็นเงิน

1,200,000

100,000

1,950,000
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โครงการที่ 1
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวสมพิศ พัดบัว งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 เพื่อพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาจําเป็นจะต้องมีการวางแผนพัฒนางาน
เพราะการวางแผนจะช่วยให้การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
เป็นการกําหนดกิจกรรม หรือขั้นตอนการทํางานล่วงหน้าทําให้เกิดการเตรียมงานก่อนการลง
มื อ ปฏิ บั ติ นอกจากนี้ ก ารวางแผนงานเกิ ด จากการตั้ ง เป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ทํ า ให้
กิจกรรมที่ถูกกําหนดขึ้นมีทิศทาง หรือจุดมุ่งหมายสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย
ดังนั้นงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมื อจึงได้จัดทํ า
แผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยประจําปีงบประมาณ 2564 ขึ้นเพื่อเป็น
การกํ า หนดกิ จ กรรม ปั จ จั ย งบประมาณและเวลาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นางานหรื อ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยมีเป้าหมายความสําเร็จ นั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
เพื่อให้เกิดคุณภาพตามเป้าหมายของงานต่างๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.2 เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการและแผนงานต่างๆ
5.3 เพื่อวางแผนให้การปฏิบัติงานดําเนินไปตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 15 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานและแผนกต่างๆ ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,600 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
3,000
ค่าวัสดุ
2,600
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,600

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือสําคัญ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
9.3 สถานศึกษามีระบบข้อมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 นับจํานวนเล่มแผนการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10.2 แบบสอบถามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

หมายเหตุ
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โครงการที่ 2
โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวสมพิศ พัดบัว งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 เพื่อพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านเรียนการสอน และการ
ดําเนินงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงาน
ต่ า งๆ ภายในสถานศึ ก ษาจึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งจั ด ทํ า เอกสารรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ฝ่ายต่างๆ ได้ดําเนินงานตามแผน
ที่วางไว้ การสรุปผลการดําเนินงานนับเป็นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลใน
การบริหารงานต่อไปของวิทยาลัยฯ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานในภาย
ภาคหน้า ส่งผลดีต่อทางราชการและหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติราชการสถานศึกษา
ประจําปี
5.2 เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติราชการ
สถานศึกษาประจําปี
5.3 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 10 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
- เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,500
ค่าวัสดุ
1,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

3,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 รายงานผลการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
9.3 สถานศึกษามีระบบข้อมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ตรวจสอบจากการนับจํานวนเล่มรายงาน
10.2 แบบสอบถาม

หมายเหตุ
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โครงการที่ 3
โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานวางแผนและงบประมาณ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวสมพิศ พัดบัว งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่อความสะดวกในการให้บริการ และมีเครื่องมือ เครื่องใช้สํานักงานที่สามารถ
อํานวยความสะดวกและเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวดเร็ว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ด้านเอกสาร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานในสํานักงาน
5.2 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องสํารองไฟ
จํานวน 1 เครื่อง
- เก้าอี้สํานักงาน
จํานวน 1 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
- เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
- เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องสํารองไฟ
9.2 เก้าอี้สํานักงาน

2,500
2,500
5,000

จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 ตัว

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 4
โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 เพื่อพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามแนวทางการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข้อ 7 ระบุว่า “ในการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด เพื่อติดตาม ตรวจสอบการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี ถ้าตัวบ่งชี้ใด มาตรฐานใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หน่วยงานต้น
สังกัดต้องวิเคราะห์สาเหตุให้ข้อเสนอแนะ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนและ
ร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยให้มีการประเมินซ้ําในปีถัดไป”
ควรมีการดําเนินการจัดประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ของข้อมูล หลักฐาน ร่องรอยและวิธีการเก็บข้อมูลที่จะนํามาประกอบในการ
จัดทําแฟ้มในแต่ละมาตรฐานของตัวบ่งชี้ในปีการศึกษา ซึ่งจากการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย
ที่วิทยาลัยฯ จึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมิน
5. วัตถุประสงค์
เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ในการจัดแสดงผลงานและการ
จัดทําแฟ้มเก็บข้อมูลร่องรอยหลักฐานต่างๆ วิธีการดําเนินการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และได้มาซึ่งข้อมูล
ที่มีคุณภาพ ในการดําเนินการต่างๆของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบของ SAR สาขาวิชา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครู – อาจารย์ ทุกสาขาวิชา , หัวหน้าสาขาวิชา , หัวหน้างาน จํานวน 69 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครู – อาจารย์ ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูล ร่องรอย
หลักฐานประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล , สาขาวิชา
และสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ดําเนินงานตามโครงการ
3 สรุปผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
5,000
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

15,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรสามารถนําความรู้และประโยชน์จากการดําเนินงานไปพัฒนาต่อการทํางาน
9.2 สถานศึกษามีการพัฒนาตามกรอบการประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับโครงการ
10.2 แผนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้
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โครงการที่ 5
โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู สาขาวิชาและสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 เพื่อพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

- 42 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีความสําคัญ
อย่างยิ่งในสถานศึกษา สืบเนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมาย คือการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ของสถานศึกษา ซึ่งมีความสําคัญและความหลากหลายของข้อมูล จากหลาย ๆ ส่วน ภายใน
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงผลงานต่างๆ ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าของวิทยาลัยมาประกอบ
เป็นข้อมูลในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู สาขาวิชา และวิทยาลัย ในทุกปี
การศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
หรือ “ สมศ. ”ซึ่งการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมีการจัดเก็บรวบรวมเอกสาร
ข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพียงพอต่อการจะนําไปใช้งาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
กําหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชน ว่าสถานศึกษาจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและ
บรรลุเป้าประสงค์การศึ กษาได้อย่างมี คุณภาพตามมาตรฐานและบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อดําเนินการปรับปรุงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล ,
สาขาวิชา , สถานศึกษาในปีการศึกษา ให้มีความสอดคล้องของข้อมูลและเชื่อมโยงถึง
กันในทุกระดับ
5.2 ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทํารายงานประเมินตนเองในแต่ละปี
การศึกษามากขึ้น
5.3 เพื่อจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ทุกปีการศึกษา
5.4 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัดและประเมินภายนอก รอบสี่
โดย สมศ.
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครู – อาจารย์ ทุกสาขาวิชา , หัวหน้าสาขาวิชา , หัวหน้างาน จํานวน 69 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครู – อาจารย์ ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูล ร่องรอย
หลักฐานประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล , สาขาวิชา
และสถานศึกษามากยิ่งขึ้น

- 43 -

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ดําเนินงานตามโครงการ
3 สรุปผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
3,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

3,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู – อาจารย์ ทุกท่านมีความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน การ
เข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆทั้งของครู และนักเรียน – นักศึกษา ผลงานการปฏิบัติการสอน
ของตนเอง รวมถึงสาขาวิชา และผลงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ฯลฯ สามารถสรุป
ข้อมูลลงแฟ้ม SAR สาขาวิชา , SAR สถานศึกษาที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 6
โครงการประเมินการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 เพื่อพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้าน
การศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการใน
การบริหารจัดการ การเรียนการสอนตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ก่อให้เกิด
ความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมีเป้าหมายใน
การขั บ เคลื่อ นหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งสู่ส ถานศึ ก ษาในทุ ก ระดับ ให้ ผ่า นการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปี 2564 นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นไป
อย่างมี ประสิท ธิภาพ และสอดคล้องกั บนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสํารวจและนิเทศการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพื่อคัดเลือกและวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการภายในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5.3 เพื่อวางแผนกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 118 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประเมิน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ดําเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
7,700
ค่าวัสดุ
12,800
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

20,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรสามารถนําความรู้และประโยชน์จากการนิเทศไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
9.2 สถานศึกษามีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.2 แผนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการที่ 7
โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานประกันคุณภาพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่อความสะดวกในการให้บริการ และมีเครื่องมือ เครื่องใช้สํานักงานที่สามารถ
อํานวยความสะดวกและเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวดเร็ว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ด้านเอกสาร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานในสํานักงาน
5.2 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องสํารองไฟ
จํานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

- 51 -

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องสํารองไฟ

จํานวน 1 เครื่อง

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

2,500
2,500

หมายเหตุ
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โครงการที่ 8
โครงการทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ
และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจําปีการศึกษา 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางธัญสินี เป็นสุข หัวหน้างานความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกัน
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดี เก่ง และมีสุขได้นั้น ต้องอาศัย
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาและสถานประกอบการ ในการร่ ว มวางแผน กํ า หนด
กิจกรรม กํากับ ติดตาม ดูแล อย่างใกล้ชิดเมื่อนักศึกษาไปฝึกงานในแต่ละสถานประกอบการ
และเพื่ อ สนองตอบนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ที่ ส่ ง เสริ ม ให้
นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ตรงจากการฝึกงานในสถานประกอบการงานความร่วมมือ
จึงมีหน้าที่ ในการประสาน ทําความเข้าใจ เพื่อให้สถานประกอบการมีแนวคิดที่สอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารงานของวิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ
5.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและ
สถานศึกษาในการดูแลและพัฒนานักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน
สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีสถานประกอบการที่ทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือรับนักเรียน
นักศึกษา เข้าฝึกงาน จํานวน 10 แห่ง
- มีสถานประกอบการที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จํานวน 10 แห่ง
6.2 เชิงคุณภาพ
- สถานประกอบการร่วมมือกับวิทยาลัยฯ ในการดูแล สร้างเครือข่าย
สถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษา ให้มปี ระสิทธิภาพในการดูแลนักเรียน
นักศึกษายิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ดําเนินงานตามโครงการ
3 สรุปผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนมกราคม 2564 - เดือนมิถุนายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีสถานประกอบการที่ทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าฝึกงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
และสถานศึกษา ในการดูแลและพัฒนานักเรียน นักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่าย
สถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 9
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในงานความร่วมมือ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางธัญสินี
เป็นสุข หัวหน้างานความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจัยสําคั ญในการดําเนินโครงการต่างๆ คือ วัส ดุอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ อ ให้ ก ารทํ า งานบรรลุ จุ ด ตามเป้ า ประหมาย ในงานความร่ ว มมื อ มี ค วาม
จําเป็นต้องใช้เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อปริ้นเอกสารลงนามทําความร่วมมือกับสถานประกอบการ
และปริ้นเกียรติบัตร เพื่อความสมบูรณ์ของงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปริ้นงานใบบันทึกลงนามทําความร่วมมือกับสถานประกอบการและเกียรติบัตร
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องปริ้นเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อสะดวกในการใช้งานของงานความร่วมมือ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ดําเนินงานตามโครงการ
3 สรุปผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องปริ้นเตอร์
จํานวน 1 เครือ่ ง
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานความร่วมมือมีครุภณ
ั ฑ์ไว้ใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ

5,000
5,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 10
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ และ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ได้ อ นุ มั ติ แ จ้ ง สถานศึ ก ษาเรื่ อ ง
การอนุมัติโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรี ยนอาชีวศึกษา และโอน
จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิส ระในกลุ่ ม ผู้เรี ยนอาชีวศึ กษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับสถานศึกษาเพื่อดําเนินโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ขีดความสามารถ ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนําความรู้
ทั ก ษะวิ ช าชี พ เพื่ อ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ พ ร้ อ มที่ จ ะเริ่ ม ประกอบธุ ร กิ จ
ของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มองเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา จึงจัดทําโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สําหรับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา
โดยประกอบไปด้วยโครงการย่อยตามภารกิจ ต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ
2. โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
3. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปให้มคี วามพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง
5.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปให้พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อสนองนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 100 คน
- ครูที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 15 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์การพร้อมเริ่มประกอบการธุรกิจของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสนอแผนงานโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามระบุในโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ ผู้เรียนอาชีวศึกษา (รอจัดสรร)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9.2 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง
9.3 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 แบบสรุปผลโครงการ
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โครงการที่ 11
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ และ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโอนจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ าย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทงบเงิ นอุ ดหนุ น จากแผนงานบู รณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ
เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน งบเงินอุดหนุน การหารายได้
ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนําความรู้ ทักษะ
วิ ชาชี พ เพื่ อสร้ างเสริ ม ประสบการณ์ เชิ งพาณิ ชย์ พร้ อมที่ จะเริ่ มประกอบธุ รกิ จของตนเอง
หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถ
สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
วิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษาสุ โขทั ย ได้ มองเห็ นถึ งความสํ าคั ญของการส่ งเสริ มให้ นั กเรี ยน
นักศึกษามี การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน จึงจัดทําโครงการหารายได้
ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
ที่ต้องการแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกทําธุรกิจในสาขางานอาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 50 คน
- ครูที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 5 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสนอแผนงานโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามระบุในโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
3,500
ค่าวัสดุ
1,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9.2 นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
9.3 นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ และมีประสบการณ์ในการ
ประกอบธุรกิจของตนเอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 แบบสรุปผลโครงการ
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โครงการที่ 12
โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ และ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ได้ดําเนินงานภายในฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ ด้านงานธุรการฝ่าย โครงการหารายได้ระหว่างเรียน โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีห้องสํานักงานอยู่ในอาคาร 5 (ศิลปกรรม) ชั้น 1 จํานวน 1 ห้อง
มีผู้เข้ารับบริการเป็นครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของทางวิทยาลัยฯ
เพื่อความสะดวกในการให้บริการและความสวยงามของสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่า
ทํางาน ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุ ร กิ จ ขึ้ น ในปี ง บประมาณ 2564 โดยมุ่ ง เน้ น การดํ า เนิ น งานที่ ส ะดวก มี ค วาม
ปลอดภัย และผู้ให้บริการได้อยู่ในสถานที่ทํางานที่มีสุขภาวะที่ดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติสํานักงาน
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ จํานวน 1 ชุด
- เครื่องปริ้นเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ
จํานวน 2 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ สามารถให้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. ดําเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 35,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ 1 ชุด
- เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ 2 เครื่อง
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ
9.2 เครื่องปริ้นเตอร์
9.3 เครื่องสํารองไฟ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ

25,000
5,000
5,000
35,000

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 2 เครือ่ ง

หมายเหตุ
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โครงการที่ 13
โครงการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกัน
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับจัดการเรียนการสอน
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสํานักงานต่างๆ แบบระบบสาย แต่เนื่องจากระบบ
เครือข่ายไร้สาย ได้มีบทบาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ประกอบกับอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ความสะดวกสบายทั้งต่อคณะครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายนอกที่
เข้ามาติดต่อราชการ สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ ที่ครอบคลุมพื้นที่
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร
5.2 เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายกับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และบุคคลที่มา
ติดต่อได้อย่างทั่วถึง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และบุคคลที่มาติดต่อ ประมาณ 1,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมีประสิทธิภาพให้บริการผู้ใช้งานทั่วถึง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
200,000
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

200,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายให้สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
9.2 วิทยาลัยฯ สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่นกั เรียน นักศึกษา บุคลากร
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อได้อย่างทั่วถึง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผล
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โครงการที่ 14
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจําปี พ.ศ. 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวมรรษพร สีขาว หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
นายพิทักษ์ อุปัญญ์ ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
อย่างเท่าเทียมกัน
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

- 78 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยกรมสามัญ
ศึกษาได้เริ่มจัดการประกวด โดยนําผลงานการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาจัด
แสดงด้ ว ยวิ ธี ก ารสาธิ ต ในงานสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ผู้ เ ข้ า ชมทั่ ว ไป อั น เป็ น ผลงานของ
นักเรียนประกอบการเรียนการสอนต่อมาในปี พ.ศ. 2530 กรมอาชีวศึกษา ได้นําผลงาน
นักเรียนนักศึกษาที่ประดิษฐ์คิดค้นจัดทําเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการกําหนดรูปแบบ
และวิธีการนําเสนอทั้ งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ใ นปี พ.ศ. 2533 ได้จั ดแสดงและ
ประกวดในระดับภาคและระดับชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย
จํากัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ.
2550 ได้เพิ่มการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับ ปวช. ขึ้น และให้มีการจัดประกวด
พร้อมกับโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวส. ทั้งในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ระดับ
ภาคและในระดับชาติ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานจากบริษัทเอสโซ่
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
ได้รับการสนับสนุนติดต่อกันมาโดยตลอด
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กระบวนการสอน ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้
คิดเป็นทําเป็น แก้ปัญหาเป็นและกล้ าตัดสินใจในการลงมือปฏิ บัติงาน สามารถวิจัยงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันและสังคม
เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผสู้ อนใช้กระบวนการสอน ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้คิดเป็น
ทําเป็นแก้ปัญหาเป็นและกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัยงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
5.2 เพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้เทคนิควิธีการสอนการเลือกใช้สื่อ และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง
5.3 เพื่อให้ผู้สอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้นําความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มอี ยู่ไป
สร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวัน
และสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเข้าประกวดระดับ อศจ. จํานวน 21 ผลงานต่อปีแบ่งเป็น
ระดับ ปวช.
จํานวน 12 ผลงาน
ระดับ ปวส.
จํานวน 9 ผลงาน
- มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับ ภาค ภาคเหนือ จํานวน 4 ผลงานต่อปี
- มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับ ชาติ จํานวน 2 ผลงานต่อปี
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้นําความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันและสังคม
เพื่อการพัฒนาประเทศ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
21,200
ค่าวัสดุ
68,800
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

90,000

*รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ*
1. ระดับ อศจ. จํานวน 21 ผลงานๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
2. ระดับ ภาค ภาคเหนือ จํานวน 4 ผลงานๆละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 16,800 บาท
3. ระดับชาติ จํานวน 2 ผลงานๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
ครูที่ปรึกษา 2 คน นักศึกษา 6 คน
- ค่าที่พัก (550*2*4)+(250*6*4)
= 10,400
บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240*2*5)+(180*6*5) = 7,800
บาท
= 3,000
บาท
- ค่าน้ํามันเชือ้ เพลิง
รวมทั้งสิ้น
21,200
บาท
รวมทั้งสิ้น (10,000+21,200)
31,200
บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้นําความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันและสังคม
เพื่อการพัฒนาประเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 15
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวมรรษพร สีขาว หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
นายพิทักษ์ อุปัญญ์ ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกัน
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมเป็น
ผลให้ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
มุ่งเน้นการสร้างทักษะวิชาชีพด้านความคิด วิเคราะห์ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามี
ความรู้ความชํานาญ สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของสั ง คมส่ ว นรวมต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ส ามารถทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น และแลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เล็งเห็นคุณค่าในความคิด ความเพียรพยายามและภูมิ
ปัญญาของเยาวชนไทยที่สามารถประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้น จึงได้จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปี 2564 ขึ้น เพื่อ
พัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพของนักศึกษาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน รวมทั้งจะช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนการอาชีวศึกษาให้พัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุค
ปัจจุบัน และเข้าสู่การประกวดในระดับชาติต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เสริมสร้างนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัย
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์
5.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
ได้อย่างกว้างขวาง
5.3 พัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถนําไปใช้งานได้อย่างมี
คุณภาพ ประหยัดและปลอดภัย เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้า
ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยสามารถนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อ ความ
เป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษา ส่งเข้าประกวดในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จํานวนไม่น้อยกว่า 13 ผลงานต่อปี ในระดับชาติ
ไม่น้อยกว่า 1 ผลงานต่อปี
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผลงานสามารถนําไปสู่การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจําหน่ายได้
ในเชิงพาณิชย์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. พิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กับแผนกวิขา
2. จัดประชุมเตรียมการจัดทําสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
5. สรุปผลการดําเนินการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุน-วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (สอศ.) (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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*รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ*
1. ระดับ อศจ. จํานวน 16 ผลงานๆละ 2,300 บาท รวมเป็นเงิน 36,800 บาท
2. ระดับ ภาค ภาคเหนือ จํานวน 4 ผลงานๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
3. ระดับชาติ จํานวน 2 ผลงานๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
ครูที่ปรึกษา 2 คน นักศึกษา 6 คน
- ค่าที่พัก (550*2*4)+(250*6*4)
= 10,400 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240*2*5)+(180*6*5) = 7,800 บาท
= 3,000 บาท
- ค่าน้ํามันเชือ้ เพลิง
รวม
= 21,200 บาท
รวมทั้งสิ้น
33,200 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับแรงจูงใจในการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน
9.2 มีผลงานสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้น เป็นผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
9.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่มากขึ้น มีการพัฒนาไปสู่การใช้งานจริง
9.4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้สามารถนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น
9.5 ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองรับการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกต
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 16
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสุรเชษฐ์นาครินทร์
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางเสมอ เวชสถล หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล  มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่ง
หน่ ว ยงานใด มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ค วามพร้ อ มทางด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ และครุ ภั ณ ฑ์
เพียงพอก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการ การบริการ การพัฒนางานด้านอื่นๆ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
5.2 เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- อุปกรณ์ Router
จํานวน 1 เครื่อง
- พัดลมตั้งพื้น
จํานวน 1 ตัว
- เครื่องสํารองไฟ
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องปริ้นเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยใช้งาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 129,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- อุปกรณ์ Router จํานวน 1 เครื่อง
- พัดลมตั้งพื้น 1 ตัว
- เครื่องสํารองไฟ 1 เครื่อง
- เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง
รวมทั้งสิน้

120,000
2,000
2,500
5,000
129,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 17
โครงการปรับปรุงห้องสํานักงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสุรเชษฐ์นาครินทร์
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากห้องสํานักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีการใช้งานมาอย่างยาวนาน
จึงทําให้ปัจจุบันมีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ บางส่วนที่ชํารุดทรุดโทรม ทําให้มีวิสัยทัศน์ใน
การทํางานที่ไม่น่ามอง จึงต้องมีการบํารุงดูแลรักษา เพื่อพัฒนาห้องสํานักงานให้น่าอยู่ และมี
บรรยากาศที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและผู้ใช้บริการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาห้องสํานักงานฝ่ายแผนงานฯให้น่าอยู่ และมีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงห้องสํานักงานฝ่ายแผนงานฯ จํานวน 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- ห้องสํานักงานฝ่ายแผนงานฯ สะอาด น่าอยู่ มีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
15,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

20,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีห้องสํานักงานน่าอยู่ มีบรรยากาศทีด่ ีในการปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 18
โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางธัญสินี เป็นสุข หัวหน้างานความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาในภูมิภาค
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล  มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
รั ฐ บ า ล ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ ใ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า ด้ า น อ า ชี วศึ ก ษ า ดั ง นั้ น
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไว้เป็น
แนวทางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะได้มีความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่จบ
การศึกษามีคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะต่างประเทศ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ตามที่ภาคเอกชนต้องการ
เพื่อให้สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือกันพัฒนากําลังคนเพื่อออกสู่ตลาดแรงงานในระดับโลก
ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการมีงานทํา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5.3 เพื่อให้สอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์อาชีวศึกษาขับเคลื่อนงานความร่วมมือ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
จํานวน 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

- 97 -

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีศกั ยภาพ มีความพร้อมที่จะออกสู่ตลาดแรงงาน
9.2 สถานศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
9.3 พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้ไปสู่ระดับประเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ

- 98 -

โครงการที่ 19
โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสูม่ าตรฐานนานาชาติ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางธัญสินี เป็นสุข หัวหน้างานความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาในภูมิภาค
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล  มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มาตราที่ 8 ข้อที่ 3 การศึกษาระบบทวิ
ภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษา หรื อ สถาบั น และเรี ย นภาคปฏิ บั ติ ใ นสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากําลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันสามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้น การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสําคัญ
ดั ง นั้ น งานความร่ ว มมื อ จึ ง ต้ อ งลงนามความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาไปสู่มาตรฐานนานาชาติ จึงต้อง
พัฒนานักเรียนให้พร้อมออกสู่ตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนสาขาที่ต้องการได้รับความรู้จากสถานศึกษาและสถานประกอบการ
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ฝึกทักษะกับสถานประกอบการต่างประเทศ
5.3 เพื่อให้สอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์อาชีวศึกษาขับเคลื่อนงานความร่วมมือ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรูภ้ าคทฤษฎีและทักษะพื้นฐานในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนสาขาที่ต้องการได้รับความรู้จากสถานศึกษาและสถานประกอบการ
9.2 ผู้เรียนเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ฝึกทักษะกับสถานประกอบการต่างประเทศ
9.3 สอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์อาชีวศึกษาขับเคลื่อนงานความร่วมมือ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ

- 102 -

โครงการที่ 20
โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1,2,3,4,5,6
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ด้านที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล  มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในปัจจุบัน และเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในด้านอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เช่น การบัญชี การเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การ
ท่องเที่ยว และการโรงแรม เป็นต้น สาขาวิชาคหกรรม เช่น แฟชั่นและสิ่งทอ อาหารและ
โภชนาการ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ธุรกิจคหกรรม เป็นต้น สาขาวิชาศิลปกรรม เช่น
วิ จิ ต รศิ ล ป์ การออกแบบ/คอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก ศิ ล ปกรรมเซรามิ ก เป็ น ต้ น ซึ่ ง ทาง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียน
นั ก ศึ ก ษา เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี ป ระสบการณ์ ทั้ ง ในสาขาอาชี พ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา มี
ความกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้
ดําเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนโดยได้จัดตั้งองค์การวิชาชีพขึ้น เพื่อให้เป็นตัวกลางใน
การดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย
ในการดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ นั้น สถานศึกษาจะต้องดําเนินการโดยใช้
ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย และตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ข้อ 28 ระบุให้มีการประเมินเพื่อสรรหาองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ดีเด่น
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุโ ขทัย ฝ่ า ยพั ฒ นากิจ การนั ก เรี ย นนัก ศึ ก ษา จึ งมี ก ารจั ด
กิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษา หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
ดั ง กล่ า วและเพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาให้ ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น
นักศึกษา ด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. องค์การวิชาชีพ
กิจกรรม
- กิจกรรมแข่งขันทักษะระดับหน่วย , ระดับอศจ ,
ระดับภาค , ระดับชาติ
- กิจกรรมชมรม 2 ภาคเรียน
- กิจกรรมพิธีปิดองค์การวิชาชีพ (วันปัจฉิมนิเทศ)
- กิจกรรมประเมินหน่วยองค์การ
- กิจกรรมพิธีเปิดองค์การ
- กิจกรรมรับประกาศนียบัตร
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ
ประจําปี 2563
- กิจกรรมกลางองค์การวิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

-

2. ลูกเสือ
กิจกรรม
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
(ระดับชาติ-ภาค)
กิจกรรมอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือ
กิจกรรมกลางลูกเสือ
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
20,000
10,000
2,000
20,000
2,000
2,000
3,000
59,000

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
80,000

20,000

20,000

80,000
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-

-

3. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรม
กิจกรรมวันปิยมหาราช
กิจกรรมวันสวรรคต ร.9
กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่.10
กิจกรรมวั นเฉลิ มพระชนมพรรษาพระราชินี
รัชกาลที่ 10
กิจกรรมวันออกพรรษา
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม (ร.9)
กิจกรรมทําบุญตักบาตร
กิจกรรมกลาง ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
รวมทั้งสิ้น

4. กีฬาและนันทนาการ
กิจกรรม
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2564
กิจกรรมประกวดดาวเดือน
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปี 2563
กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับอศจ. ระดับภาค
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ
กีฬาระหว่างโรงเรียน
กิจกรรมกลางกีฬาและนันทนาการ
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
3,000
2,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
3,000
25,000

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
5,000
5,000
20,000
20,000
10,000
3,000
63,000
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5 เยาวชนคนดี ศรีอาชีวะ
กิจกรรม
- กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
- กิจกรรมร่วมใจต้านภัยเอดส์
- กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ถนนสีขาว

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น

-

6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
กิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมกลางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งสิ้น

เงินพัฒนาผู้เรียน
10,000
3,000
3,000
16,000

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
30,000
3,000
3,000
1,475
37,475

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่นได้
5.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองได้ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
5.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
5.4 เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน
มีเจตคติที่ดีและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทุกชั้นทุกแผนกเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาการศึกษาที่วิทยาลัยฯได้จัดขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ และความรู้ มีทักษะ ในการทํางาน รักการทํางาน
มีเจตคติที่ดีและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 300,475 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
80,475
10,000
ค่าใช้สอย
100,000
10,000
ค่าวัสดุ
100,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

280,475

20,000

- 109 -

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้ผเู้ รียน มีความรูค้ ู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่นได้
9.2 เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้ผเู้ รียน มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองได้ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
9.3 เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้ผเู้ รียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
9.4 เป็นการพัฒนาการการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะในการทํางาน
รักการทํางาน มีเจตคติที่ดีและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 สังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 21
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,8,9,11
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ วยวิท ยาลัยอาชี วศึ ก ษาสุโขทัย มีน โยบายในการจั ดการศึก ษาอย่างมีส่ วนร่ ว ม
ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
ในทุกด้าน วิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความ
ร่วมมือในการกําหนดรูปแบบการดูแลผู้เรียน และร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดความรู้ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพศึกษาต่อและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและกําหนดรูปแบบการดูแลผู้เรียนร่วมกัน
5.2 เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่บุตรหลานได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
3,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 22
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,8,9,11
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ท1ี่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ วยวิท ยาลัยอาชี วศึ ก ษาสุโขทัย มีน โยบายในการจั ดการศึก ษาอย่างมีส่ วนร่ ว ม
ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
ในทุกด้าน วิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความ
ร่วมมือในการกําหนดรูปแบบการดูแลผู้เรียน และร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดความรู้ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพศึกษาต่อและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและกําหนดรูปแบบการดูแลผู้เรียนร่วมกัน
5.2 เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่บุตรหลานได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
3,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 23
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,8,9,11
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การออกกลางคันเป็นปัญหาสําคัญต่อการจัดการศึกษาที่ต้องเร่งดําเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ทําให้เกิด
ความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา โดยการแสวงหารูปแบบการดําเนินงานให้
เกิดประสิทธิผล และคํานึงถึงความปลอดภัย ตามาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
โรคโคโรน่า (Covid-19) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น อย่างเป็น
รูปธรรม ในการดูแล ติดตามผู้เรียน ตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
อาชี ว ศึ ก ษา และการสํ า รวจปั ญ หานั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ในคาบชั่ ว โมงกิ จ กรรมโฮมรู ม ปี
การศึก ษา 2564 เพื่อ ให้ นั กเรียน นั กศึ กษาเป็ นกําลั งสําคัญ ในการพัฒ นาประเทศต่อ ไป
ภายใต้การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสํานักติดตามและประเมินผล
การอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดูแล ติดตาม ผู้เรียน ระหว่าง
ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ชุมชน และสถานศึกษา
5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
5.3 เพื่อสนับสนุนการเพิ่มกําลังคน ในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมเกษตร และธุรกิจการบริการ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เพิ่มปริมาณผู้เรียน โดยการลดการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ให้ได้ร้อยละ 15 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6.2 เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เกิดความเข้าใจ และความร่วมมือในการดูแล ติดตาม ผู้เรียน ระหว่างผู้ปกครอง
ครูที่ปรึกษา ชุมชน และสถานศึกษา
9.2 เกิดการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
9.3 เกิดการสนับสนุน การเพิ่มกําลังคน ในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมเกษตร และธุรกิจการบริการ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การรายงาน
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โครงการที่ 24
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานปกครองนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็น
หญิงหรือชาย และส่วนใหญ่ปัญหายาเสพติดก็เกิดมาจากการอยากรู้และอยากลองของวัยรุ่น
โดยเฉพาะวัยรุ่นที่กําลังศึกษาอยู่ ดังนั้นสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมี
บทบาทในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนให้ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม รู้จักห่างไกลจากยาเสพติด
เพื่อเป็นอนาคตที่ดีต่อประเทศชาติสืบต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เรื่องของสารเสพติดให้โทษ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักแนวทางการป้องกันตนเองจากสารเสพติด
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งความเป็นโรงเรียนสีขาว
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจถึงสารเสพติดให้โทษแก่ร่างกาย
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานปกครองนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,500
ค่าใช้สอย
500
ค่าวัสดุ
3,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าใจถึงสารเสพติดที่ให้โทษ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีการป้องกันตนเองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
9.3 นักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
10.2 สังเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
10.3 จากผลการปฏิบัติของนักเรียน
10.4 จากแบบสอบถามที่แจกให้กบั นักเรียน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 25
โครงการการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานปกครองนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล  มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาใน
ปัจจุบัน ที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงจากปัญหาต่างๆ อาทิ เช่น การทะเลาะวิวาท ยาเสพติด การมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน ตลอดจน
สื่อออนไลน์ต่างๆ ที่ทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง จึงเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ ในการอยากรู้ อยากลองสิ่งเสพติด โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบ และพิษภัยที่ตามมา
ปัจจัยสําคัญที่สุดมาจากปัญหาทางครอบครัวที่มีการพัวพันกับยาเสพติด การคบเพื่อน การมี
แฟนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้ างต้ นจึ งทําให้มี โครงการการสร้ างเครือข่ ายประสานงาน
ส่งเสริมความพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยจัดการอบรมนักเรียน นักศึกษาของแต่ละแผนก
วิชา เป็นแกนนําในการให้ความรู้ถึงพิษภัย และช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหาการมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม เพื่อลดจํานวนกลุ่มเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดการอบรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นแกนนําในการป้องกันปัญหาการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
5.2 เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการพแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.3 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา กลุม่ เสี่ยงให้มีพฤติกรรมตามลักษณะที่พึงประสงค์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน นักศึกษาแกนนําในการสร้างเครือข่ายประสานงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จํานวน 100 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแกนนํา ที่ได้รับฝึกการอบรม จํานวน 100 คน มีความรู้ความ
เข้าใจในปัญหาการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ
การอบรมเพื่อปรับทัศนคติ และพฤติกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงได้
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานปกครองนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,000
ค่าใช้สอย
500
ค่าวัสดุ
1,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

3,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าใจถึงสารเสพติดที่ให้โทษ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีการป้องกันตนเองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
9.3 นักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
10.2 สังเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
10.3 จากผลการปฏิบัติของนักเรียน
10.4 จากแบบสอบถามที่แจกให้กบั นักเรียน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 26
โครงการติดตามผู้สาํ เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 8,9
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิ ท ยาลั ยอาชี วศึ ก ษาสุโ ขทั ยมี ภ ารกิ จ ในการจั ดการเรี ย นการสอนให้แ ก่ นั ก เรี ย น
นักศึกษาในสาขาวิชาพณิชยกรรมคหกรรม ศิลปกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในระดับ
ปวช. และปวส. ซึ่ ง ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเข้ า สู่
ตลาดแรงงาน และศึกษาต่อเป็นจําเป็นมากจึงจําเป็นต้องติดตามนักเรียนนักศึกษา เพื่อนํามาใช้
เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563
5.2 เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้สําเร็จการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- สามารถนําข้อมูลที่ติดตามผู้สําเร็จการศึกษามาใช้ประโยชน์ได้ในการจัดการเรียน
การสอน และสามารถจัดหาตําแหน่งงานว่างตามที่นักศึกษาแจ้งความจํานง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
500
ค่าใช้สอย
500
ค่าวัสดุ
1,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถติดตามนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่สําเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2563 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.2 นําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการประเมินผลการทําโครงการ
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 27
โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการทีร่ บั ผูส้ ําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนให้ แก่นักเรียน
นักศึกษาในสาขาวิชาพณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในระดับ ปวช.
และปวส. ซึ่งในทุกปีการศึกษามีนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รั บผู้สําเร็จ
การศึก ษา เพื่ อนํ า มาใช้เ ป็ น ฐานข้อ มู ล ในการจั ด การเรี ย นการสอน และเตรี ย มนั ก เรี ย น
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานและสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และเตรียมนักเรียน
นักศึกษาให้มคี ุณลักษณะทีต่ รงกับความต้องการตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน ตลาดแรงงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- สถานประกอบการกรอกแบบสํารวจให้กบั วิทยาลัยฯ มากกว่าร้อยละ 80 ของที่สํารวจ
6.2 เชิงคุณภาพ
- ได้รับการประเมินจากสถานประกอบการให้นักศึกษาผ่านร้อยละ 80 ของจํานวนที่สํารวจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
500
ค่าวัสดุ
1,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทําการ
ประเมินและส่งคืนแบบสํารวจความพึงพอใจ และวิทยาลัยนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และเตรียมนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการประเมินผลการทําโครงการ
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 28
โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ วั รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

- 140 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
จากผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนที่ผ่านมา พบว่า นักเรียน
สมั ค รเข้ า เรี ย นในบางสาขาวิ ช าเกิ น เป้ า หมายที่ ว างไว้ ในขณะที่บ างสาขาวิ ช าไม่ ได้ ต าม
เป้าหมายที่วางไว้ นักเรียนส่วนใหญ่เลือกสาขาวิชาเรียนตามกระแสนิยม และเลือกตามเพื่อน
โดยที่ยังไม่เข้าใจความสามารถ และความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ประกอบกับไม่รู้ว่า
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ เป็นอย่างไร เนื่องมาจากวิทยาลัย ไม่มีการ
แนะแนวการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ตลอดจน
การออกไปประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ดังนั้นเพื่อให้มีปริมาณ
ผู้เรียนในทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2564 ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ งานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน จึงได้จัดทําโครงการแนะแนวสัญจรในโรงเรียนมัธยมขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อแนะแนวทางให้นักเรียนโรงเรียนมัธยม สนใจสมัครเรียนต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัดสุโขทัย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการแนะแนว
ของวิทยาลัย จากทีมงานแนะแนว จํานวน 1,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ได้รับการแนะแนว เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 45,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
5,000
10,000
ค่าใช้สอย
5,000
10,000
ค่าวัสดุ
5,000
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

15,000

30,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัดสุโขทัยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการแนะแนวของ
วิทยาลัยจากทีมงานแนะแนว จํานวน 1,000 คน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 29
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพสําหรับผูท้ ี่จะสําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,8,9
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศ
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่
ในการให้การแนะนําในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สําหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะ
จบการศึ ก ษา เพื่ อให้ นัก เรี ยน นั กศึ กษา มีแ นวแนวทางในการเลื อกศึก ษาต่ อ และการ
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา จึงได้จัดทําโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพ
และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2563 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษามีแนวทางในการเลือกสาขาวิชา
และสถาบันที่ตนเองสนใจรวมถึงมีความรู้เรื่องการสมัครงาน และการประกอบอาชีพ
หลังสําเร็จการศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะสําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 จํานวน 400 คน
- นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะสําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 จํานวน 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ศึกษาต่อในระดับชั้นปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
- นักเรียน/นักศึกษา สามารถรู้แนวทางการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาที่ตนเอง
ต้องการและรู้แนวทางการสมัครงาน การประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
500
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563
ได้รับความรู้และแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ

- 146 -

โครงการที่ 30
โครงการจัดการถ่ายรูปหมู่และจัดทําทําเนียบผูส้ ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนให้ แก่นักเรียน
นักศึกษาในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม และอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ในระดับ ปวช. และปวส. ซึ่งในทุกปีการศึกษามีนักเรียนนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องมีข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามนักเรียนนักศึกษา และเป็นภาพที่ระลึก ความทรงจํา ความประทับใจระหว่าง
นักเรียน/นักศึกษา เพื่อน ครู-อาจารย์ และสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดการถ่ายรูปหมู่สาํ หรับนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563
5.2 เพื่อจัดทําทําเนียบนักเรียน นักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563
5.3 เพื่อนําข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการติดตามนักเรียน นักศึกษา
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีภาพถ่าย และทําเนียบรุ่นของตนเอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เอกสารทําเนียบผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จํานวน 600 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
- ภาพถ่าย และข้อมูลการจัดทําทําเนียบของนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 ทีค่ รบถ้วนและสมบูรณ์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 31พฤษภาคม 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- เก็บเงินจากนักเรียน นักศึกษา ค่าถ่ายภาพหมู่ และเล่มทําเนียบรุ่น
(ราคาชุดละ 190 , 270 และ 300 ) ขึ้นอยู่กับนักเรียน นักศึกษาสั่งจอง
- ชุดที่ 1 ภาพถ่ายหมู่ ไม่ใส่กรอบ พร้อมเล่มทําเนียบรุ่น
- ชุดที่ 2 ภาพถ่ายหมู่ กรอบวิทยาศาสตร์ พร้อมเล่มทําเนียบรุ่น
- ชุดที่ 3 ภาพถ่ายหมู่ กรอบน้ําตาล พร้อมเล่มทําเนียบรุ่น
- ชุดที่ 4 ภาพถ่ายหมู่ กรอบทอง พร้อมเล่มทําเนียบรุ่น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีภาพถ่ายของนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563
9.2 มีทําเนียบนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่สําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2563
9.3 มีฐานข้อมูลผูส้ ําเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

190
270
300
270

บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการที่ 31
โครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ” (OPEN HOUSE)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,6,8,9
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาสุโขทัย มี
หน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ และ
ทักษะในวิชาชีพ ควบคู่กับเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นการนําเสนอภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ ให้ นักเรียนนักศึกษา ครูในโรงเรียนมัธยม รวมถึงผู้ปกครอง ได้รับรู้รับทราบข้อมูล
เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล
แผนกวิชาทุกแผนก ในฝ่ายวิชาการ จึงได้ร่วมกับงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดทําโครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปิดโลกการศึกษาสู่
อาชีพ”ขึ้น เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียน และครู ระดับมัธยมศึกษา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน
ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพของแผนก
วิชาต่างๆ ได้เห็นบรรยากาศการศึกษาภายในรั้ววิทยาลัยฯ ทําให้ได้สัมผัสวิทยาลัยฯ ก่อน
ตัดสินใจเข้ามาเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวใน
โรงเรียนมัธยมรวมถึงผูป้ กครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
รวมถึงผูป้ กครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง สามารถนําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา และเลือกศึกษาในสาขาที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทาง
และความต้องการของตลาดแรงงาน
5.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน
ในด้านการผลิตนักเรียนนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน และการบริการทางวิชาการสู่ชุมชน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน
ในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียงเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 500 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนใน
เขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียงมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 31พฤษภาคม 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
10,000
10,000
ค่าวัสดุ
10,000
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

20,000

20,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
รวมถึงผู้ปกครองในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
9.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมรวมถึง
ผู้ปกครองในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง สามารถนําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาและเลือกศึกษาในสาขาที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
9.3 วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาสาธารณชน ในด้านการผลิตนักเรียนนักศึกษาสู่
ตลาดแรงงาน และการบริการทางวิชาการสู่ชุมชน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 32
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,9,11
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ วั รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณภาพ
ออกสู่สังคมเป็นจํานวนมาก แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง
การที่นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจะก้าวออกไปสู้สังคมภายนอก นอกจากจะต้องมี
ความรู้ในวิชาชีพแล้วยังต้องมีความรู้ และข้อมูลในการก้าวสู่โลกอาชีพและสามารถพัฒนา
ตนเองให้ เป็นที่ ยอมรับในตลาดแรงงานได้ การจั ดปัจฉิม นิเทศเป็นการแสดงให้ นักเรี ยน
นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของสถานศึกษาที่ทําให้เขาเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมี
บุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะนําความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ และอยู่ใน
สังคมอย่างมีคุณภาพและดํารงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษาและมีความกตัญญูต่อ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
5.3 เพื่อให้รุ่นน้อง ได้แสดงความยินดีต่อความสําเร็จของรุ่นพี่ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีนักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ที่เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษา และมีความกตัญญูต่อ
สถานศึกษา ครู-อาจารย์ผู้ให้ความรู้ รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ความประทับใจก่อนสําเร็จการศึกษา ระหว่างรุ่นน้อง รุ่นพี่
และผู้สําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 31พฤษภาคม 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

- 158 -

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,000
ค่าใช้สอย
1,500
ค่าวัสดุ
2,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
ที่เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ ได้รับประโยชน์ และตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษา
และมีความกตัญญูต่อสถานศึกษา ครู อาจารย์ผู้ให้ความรู้ รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความประทับใจก่อนสําเร็จการศึกษาระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง
และผู้สําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จดั ขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 33
โครงการจัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................

- 160 -

3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ วั รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
คู่มือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระที่
จําเป็นต่อนักเรียนนักศึกษา ทําให้นักเรียนนักศึกษา เข้าใจกฎระเบียบ และวิธีการต่าง ๆ และ
สามารถนําไปปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ขอบเขต ระเบียบตลอดระยะเวลาที่ได้
ศึกษาอยู่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทําคู่มือสําหรับนักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- จัดทําคู่มือสําหรับนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2564
ทุกสาขาวิชาจํานวน 800 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อนักเรียนนักศึกษาใหม่ ทราบวิธีการเรียนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
การจัดกิจกรรมและการจัดสวัสดิการสําหรับนักเรียนนักศึกษา สามารถปรับตัว
เข้ากับระบบการเรียนในวิทยาลัยฯ ได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้จากนักศึกษาแรกเข้า
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
50,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ
*เก็บเงินจาก
นักเรียน
นักศึกษาแรก
เข้า คนละ
100 บาท

50,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับวิทยาลัยฯ และนําคูม่ อื ไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับคู่มือทําแบบประเมินผล
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 34
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,9,11
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ วั รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยจุดเน้น และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ทั้งการประเมินภายในและการ
ประเมินภายนอก เพื่อให้การเรียนการสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา คุณภาพผู้เรียน ซึ่งนักเรียน นักศึกษาใหม่
จะต้องมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาสายอาชีพในสถานศึกษา และให้ผู้ปกครองได้มี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทําโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้รับการแนะนํา
วิธีการเรียน รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรม และสวัสดิการ
สําหรับนักเรียน นักศึกษาและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับการแนะนําวิธีการเรียนรวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรม และการจัดสวัสดิการสําหรับนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1
เข้าร่วมปฐมนิเทศฯ ครบ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยทราบ
วิธีการจัดการเรียน การสอน และระเบียบต่างของวิทยาลัย และสามารถปรับตัว
เข้ากับระบบการเรียนในวิทยาลัยได้ และมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
2,500
ค่าวัสดุ
7,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

7,500

2,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ได้รับการแนะนํา
วิธีการเรียนรวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรม และการจัด
สวัสดิการสําหรับนักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 35
โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ วั รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยในแต่ละปีการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีนักเรียน นักศึกษามีความ
ประสงค์ที่จะขอรับทุนการศึกษาเป็นจํานวนมากและเป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้การดําเนินการจัดหาทุนการศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ย งานแนะแนวอาชี พ และจั ด หางาน ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด หาทุ น เพื่ อ
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ รู้จักรักการออม
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย จึงได้จัดทําโครงการทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดหาทุนสําหรับมอบให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากครู บุคลากร หน่วยงาน ร้านค้า
สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับทุนการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 50 คน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,500
ค่าใช้สอย
1,500
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากครู บุคลากร หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท
9.2 นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 50 คน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 36
โครงการปฐมนิเทศและลงนามทําสัญญาการการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ วั รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่
นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยให้นักเรียนนักศึกษา
ที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ กําหนด ได้กู้ยืมเงินจากทางกองทุนฯและใช้หนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา
ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
เพื่อสร้างความรู้ก่อนกู้ยืมเงินกยศ. ระเบียบ ข้อบังคับ แจ้งให้นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่
และผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกัน ให้มีความเข้าใจชัดเจนในเรื่องของการกู้ยืมเงินวิธีการกู้ยืมเงินระหว่าง
ศึกษาอยู่ตลอดจนการชําระหนี้หลังสําเร็จการศึกษาและทําสัญญาร่วมกัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกันได้รับทราบ
กฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆของกองทุนฯ
5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการใช้เงินที่กู้ยืมจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
5.3 เพื่อสร้างจิตสานึกในการชาระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รนุ่ น้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 พร้อมผู้ปกครอง
ผู้ค้ําประกัน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ ครบ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่ และผูป้ กครอง ผู้ค้ําประกันได้รับทราบกฎเกณฑ์
ระเบียบต่างๆของกองทุนฯและตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการใช้เงินที่
กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตลอดจนมีจิตสานึกในการชําระหนี้เพื่อเป็น
การส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- ใช้งบประมาณของ กยศ.
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยมื รายใหม่ และผูป้ กครอง ผู้คา้ํ ประกันได้รับทราบกฎเกณฑ์ระเบียบ
ต่างๆของกองทุนฯ
9.2 นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยมื รายใหม่ มีความตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการใช้
เงินที่กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษาตลอดจนมีจิตสานึกในการชําระหนี้
เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 37
โครงการจิตอาสา “อาชีวศึกษา สร้างฝีมอื ชน คนดี มีจิตสาธารณะ” ปันเวลา แชร์ความสุข
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่ก องทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึก ษาเพื่ อ ให้ โ อกาสทางการศึก ษาแก่ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น โดยกองทุ น ฯ มี ค วาม
ประสงค์ให้นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงิน นอกจากจะต้องเป็นคนเก่ง คนดี และต้อง
เป็นผู้ที่มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน บําเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ
ปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 38 ชั่วโมง เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้กู้ยืมได้ปลดปล่อยพลังที่มีในตนเอง
ในการแสดงจิตอาสา สร้างคุณลักษณะให้มีผลดีต่อสังคม นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรม
จิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมีพื้นฐาน ในการอยู่ร่วมกันกับ
สังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาลตลอดจนสร้างจิตสํานึกในการชําระหนี้ เพื่อเป็นการ
ส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วอีกทั้งปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา แสดง
จิ ต อาสา ด้ ว ยการแบ่ ง ปั น การใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ เ พื่ อ สถานศึ ก ษา เพื่ อ สั ง คม
สามารถนําทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการแสดงจิตอาสา สามารถนําความสุข
สู่สถานศึกษา และสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น และเกิดจิตสํานึกในการแสดงจิต
อาสาอย่างแท้จริง ด้วยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้ จึงได้ดําเนินโครงการจิตอาสา
ปันสุข สู่สังคม ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ช่วยกันดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือ
ถาวรและมีพื้นฐานในการอยูร่ ่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
นํามาใช้ในการแสดงจิตอาสาให้เกิดความยั่งยืน
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนํามาสร้างสรรค์
สิ่งดีๆให้แก่สถานศึกษา และสังคม
5.6 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ มีน้ําใจและจิตสาธารณะ
5.7 เพื่อสร้างจิตสานึกในการชําระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รนุ่ น้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการ ครบ 100%
- นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุกประเภท เข้าร่วมโครงการ ครบ 100%
- บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ได้กู้ยืม แต่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
- ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ต่อ 1 ภาคเรียน
- ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสาธารณะและมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอย่างค่อนข้างถาวร
หรือถาวร สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
- ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนําทรัพยากรที่เหลือใช้ มาสร้างประโยชน์ให้สังคมได้
- ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยกันดูแล และร่วมกัน รณรงค์แก้ไขปัญหาขยะ ในสถานศึกษาได้
ด้วยการช่วยสร้างจิตสํานึกให้ทุกคน
- ผู้เข้าร่วมโครงการที่กู้ยืมเงินกยศ. มีจิตสํานึกที่ดีในการในการชําระหนี้ เพื่อเป็นการ
ส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
- ผู้เข้าร่วมโครงการทํากิจกรรมจิตอาสาได้เข้าร่วมกิจกรรม ครบ100%
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- ใช้งบ กยศ.
- เงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้แบ่งปันอย่างพอประมาณ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดจิตสํานึกที่ดี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
9.2 สถานศึกษาสะอาด และน่าอยู่มากขึ้น ด้วยการแสดงจิตอาสาของผู้เข้าร่วมโครงการ
9.3 ทรัพยากรที่เหลือใช้ สามารถสร้างประโยชน์สู่สังคม ด้วยการแสดงจิตอาสาของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
9.4 สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชน
9.5 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ใน
การแสดงจิตอาสาเพื่อสถานศึกษา สังคม ให้เกิดขึ้นอย่างถาวร
9.6 นักเรียน นักศึกษา ผู้กยู้ ืมมีจิตสานึกในการชําระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา
ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 38
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ผูก้ ู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,9,11
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ วั รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณภาพ
ออกสู่สังคมเป็นจํานวนมาก แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง
การที่นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจะก้าวออกไปสู้สังคมภายนอก นอกจากจะต้องมี
ความรู้ในวิชาชีพแล้วยังต้องมีความรู้ และข้อมูลในการก้าวสู่โลกอาชีพและสามารถพัฒนา
ตนเองให้ เป็นที่ ยอมรั บในตลาดแรงงานได้ การจัดปัจฉิม นิเทศเป็นการแสดงให้ นักเรี ยน
นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของสถานศึกษาที่ทําให้เขาเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมี
บุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะนําความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ และอยู่ใน
สังคมอย่างมีคุณภาพและดํารงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษาและมีความกตัญญูตอ่
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
5.3 เพื่อให้รุ่นน้อง ได้แสดงความยินดีต่อความสําเร็จของรุ่นพี่ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ
ก่อนจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ หลังสําเร็จการศึกษา
ในฐานะผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การส่งต่อโอกาสให้กับรุน่ น้อง ด้วยการชําระหนี้
และสามารถวางแผนการเงินสําหรับอนาคต และการชําระหนี้ได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- ใช้งบประมาณของ กยศ.
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยมื เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกคน ที่จะจบการศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ ได้รับประโยชน์
และตระหนักถึงคุณค่าของเงินที่กู้ยืม และการปฏิบัติตนหลังสําเร็จการศึกษา และ
หน้าที่ของนักเรียน/นักศึกษา หลังสําเร็จการศึกษาที่ควรทราบ และปฏิบัติจนชําระหนี้
คืนเงินให้กองทุนฯ ครบถ้วน และผูส้ าํ เร็จการศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมทีจ่ ัดขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 39
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ห้องพยาบาล
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันจํานวนนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และเข้ารับคําปรึกษาเกี่ยวกับสุขอนามัย อาการเจ็บป่วยที่ต้องการเข้ารับการพักผ่อน ในทุกๆวัน
โดยมีอาการมากบ้าง น้อยบ้าง ไม่สามารถกําหนดได้ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงมี
ความประสงค์สร้างความพึงพอใจในการให้บริการนักเรียน นักศึกษา และครู-อาจารย์ โดยสร้าง
บรรยากาศในห้องพยาบาลและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดีและเหมาะสม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ เพื่ออํานวยความสะดวกในห้องพยาบาล
5.2 เพื่อจัดหาเครื่องนอนให้มีสภาพที่สะอาด และมีจํานวนผลัดเปลี่ยนในทุกๆ สัปดาห์
5.3 เพื่อจัดหาอุปกรณ์เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ
5.4 เพื่อจัดหาวัสดุสํานักงานเพื่อจัดทําเอกสาร
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 1,600 คน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 108 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ได้รับการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และได้รับ
การอํานวยความสะดวกต่างๆ ในห้องพยาบาลเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต
จํานวน 5 เตียง
- เครื่องกรองน้ํา จํานวน 1 หลัง
- เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
- ตู้เย็น จํานวน 1 เครื่อง
- ตู้เอกสารบานทึบ ขนาด 5 ฟุต
จํานวน 2 หลังๆละ 5,000 บาท
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีครุภัณฑ์เพื่ออํานวยความสะดวกในห้องพยาบาล
9.2 มีเครื่องนอนที่มีความสะอาด ได้รับการผลัดเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์
9.3 มีอุปกรณ์เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ
9.4 มีวัสดุสํานักงานเพื่อจัดทําเอกสาร
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลรายงานผลการดําเนินงาน

24,500
5,800
38,900
5,800
5,000
80,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 40
โครงการจัดซือ้ เวชภัณฑ์ห้องพยาบาล
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันสุขภาพและอนามัยที่ดีมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
นักศึกษา เมื่อนักเรียน นักศึกษามีปัญหาด้านสุขภาพ เกิดการเจ็บป่วยขึ้นภายในสถานศึกษา
ย่อมมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงได้จัดโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจํา
ห้องพยาบาล เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อนักเรียน นักศึกษาเจ็บป่วยขณะอยู่ใน
สถานศึกษา ก่อนส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักสูตรสุขบัญญัติ ได้รับการรักษาเบื้องต้นอย่าง
ทันเวลา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สถานศึกษามียาสามัญประจําบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐมพยาบาล
ไว้บริการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ด้านสุขภาพอนามัย
5.2 เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ยาไว้ใช้ในการทํากิจกรรมนอกสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ยาสามัญประจําบ้าน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับการปฐมพยาบาล และได้รับบริการด้านสุขภาพในกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
50,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

50,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจําบ้านบริการสุขภาพ
เบื้องต้นอย่างรวดเร็ว
9.2 มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจําบ้านไว้ใช้ในการทํากิจกรรมนอกสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลรายงานผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
งบหน้า
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โครงการที่ 41
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,2,8,9
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ .....................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) เป็นนโยบายที่ทางคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาให้ดําเนินงานต่อเนื่องตามภารกิจต่างๆ โดยยึดหลักการการดําเนินงาน
ในการแนะนํา ถ่ า ยทอดความรู้ใ ห้กับประชาชน สร้า งเครือข่ ายความร่ วมมื อ ระหว่า ง
สถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการเสริมสร้างการรวมกลุ่มของชุมชน เพื่อสร้าง
ความเข้ม แข็งในการประกอบอาชีพให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน และการ
พัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน การส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพขั้นต้น
ของสินค้าชุมชน อันจะเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 ผลต่อประชาชน
5.1.1 ให้คําแนะนําถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูและรักษา และ
พัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบํารุงเครื่อง อุปกรณ์การประกอบอาชีพและ
เครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์
การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน
5.1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนา ทักษะอาชีพการซ่อมบํารุงและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุม่ ช่างชุมชน
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)
และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
5.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอด
ความรู้พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
สร้างมูลค่า เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบ
คุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
5.1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
5.1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นํามาใช้ในการดูแลรักษาและ
ซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

- 195 -

5.2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา
5.2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการ
ออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
5.2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนให้มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการ
ประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
5.3 ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
5.3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบํารุงรักษา การซ่อมบํารุงเบื้องต้นและการยืดอายุ
การใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดํารงชีวิตประจําวัน
5.3.2 ช่างชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์
และมาตรฐานคุณภาพสินค้า
5.3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติ
จริงกับทีมช่างซ่อมประจําศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในการให้บริการซ่อมแซม
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจํา อบต./สุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่ม
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 1 จุด
- สถานที่ที่ออกให้บริการซ่อมสร้าง จํานวน 1 ตําบล
- การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และเครื่องมือ
อุปกรณ์ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน มากกว่า 300 รายการ
- พัฒนานวัตกรรม ต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสนับสนุนการตรวจสอบ คุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
- ช่างชุมชน จํานวน 5 คน
- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ํากว่า 500 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือ
อุปกรณ์ดํารงชีวิตประจําของครัวเรือน
- ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
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- ช่างชุมชนที่ไดรับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้
- รวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนตําบล
(อบต.) พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
- ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงาน สร้างรายได้
- ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้าง
มูลค่าเพิ่มเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ
และการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
- นักศึกษาอาชีวศึกษาสุโขทัยมีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการ
ออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน
- สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษา
ให้มีความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการ
ประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
- จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
- ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ
- สํารวจพื้นที่/ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประชามสัมพันธ์กิจกรรมแก่เป้าหมาย
- เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าปฏิบัติการในพื้นที่
- ปฏิบัติการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
- ปฏิบัติงานถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาด้านสุขอนามัยพื้นฐาน
- ปฏิบัติงานพัฒนานวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
- สรุปผลและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
9.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนให้ได้มาตรฐาน
9.3 เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
9.4 ผลิตผลของชุมชน ได้รับการพัฒนาและเกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมและระดับสถานศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 42
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้ ฐานสมรรถนะ (Education To Employment)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,2,8,9
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................

- 199 -

3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ เพื่อจัดทํา
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด ในการให้บริการ
กับบุคลากรทั่วไป ในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียง รวมทั้งขยายโอกาสให้แก่กลุ่มประชาชน
นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป
สั ง คมปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในด้ า นการแข่ ง ขั น ในตลาดโลก
ตลาดแรงงาน จึงทําให้ประชาชนระดับรากหญ้า ขาดความรู้ความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับสากลได้ นับเป็นโอกาสอันดีที่โครงการนี้จะช่วยยกระดับฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มประชาชน
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ผู้ ย ากไร้ ผู้ ด้ อ ยโอกาส ผู้ พิ ก าร และประชาชนทั่ ว ไป ให้ มี คุ ณ ภาพ
จึงคาดว่า จะเป็นโอกาสอันดีที่โครงการนี้จะช่วยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ
5.2 เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและครอบครัว
5.3 เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในด้านงานฝีมือและสามารถนําไปเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพได้
- ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพสามารถนําไปสร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
6.2 เชิงคุณภาพ
- กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และองค์การ
อย่างมีคุณภาพ
- กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ และมีขีดความสารถในการแข่งขันสูงขึ้น
- สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ
โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น
- เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ
3. สํารวจพื้นที/่ ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
4. ประชามสัมพันธ์กิจกรรมแก่เป้าหมาย
5. จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
6. สรุปผลและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้หลัก และรายได้เสริมได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
9.2 ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
9.3 ยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐาน
9.4 เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.5 ผลิตผลของชุมชน ได้รับการพัฒนาและเกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมและระดับสถานศึกษา
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โครงการที่ 43
โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,2,8,9
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ .....................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ .....................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ เพื่อจัดทํา
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับบุคลากรทั่วไป ในเขตจังหวัดสุโขทัย และ
ใกล้เคียง รวมทั้งขยายโอกาสให้แก่กลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป
สั ง คมปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในด้ า นการแข่ ง ขั น ในตลาดโลก
ตลาดแรงงาน จึงทําให้ประชาชนระดับรากหญ้า ขาดความรู้ความสามารถในการแข่งขันใน
ระดั บ สากลได้ นั บ เป็ น โอกาสอั น ดี ที่ โ ครงการนี้ จ ะช่ ว ยยกระดั บ ฝี มื อ แรงงานให้ กั บ กลุ่ ม
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ให้มี
คุณภาพ จึงคาดว่า จะเป็นโอกาสอันดีที่โครงการนี้จะช่วยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ
5.2 เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและครอบครัว
5.3 เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ได้เรียนรู้วิชาชีพระยะสั้น
6.2 เชิงคุณภาพ
- กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และองค์การ
อย่างมีคุณภาพ
- กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ และมีขีดความสารถในการแข่งขันสูงขึ้น
- สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ
โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น
- เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2. ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ
3. สํารวจพื้นที่/ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
4. ประชามสัมพันธ์กิจกรรมแก่เป้าหมาย
5. จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้หลัก และรายได้เสริมได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
9.2 ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
9.3 ยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐาน
9.4 เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.5 ผลิตผลของชุมชน ได้รับการพัฒนาและเกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมและระดับสถานศึกษา

- 208 -

โครงการที่ 44
โครงการพัฒนาผูเ้ รียนอาชีวศึกษาให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์
และทักษะที่จาํ เป็นในศตวรรษที่ 21
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานปกครองนักเรียน นักศึกษา,งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ .....................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ .....................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี
แสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร
มีภาวะผู้นํา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสถานศึกษา มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายสําเร็จตามที่กําหนด โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น ยอมรับผลการกระทําของตนเอง
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง แสวงหาประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงาน อาชีพ ตั้งใจทําหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลสําเร็จ มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีความคิดหลากหลายในการแก้ปญ
ั หา
5.3 เพื่อให้ผู้เรียน ใช้วัสดุถูกต้อง เพียงพอและเหมาะสมกันงาน ปิดน้ํา ปิดไฟทุกครั้ง
เมื่อเลิกใช้ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ดําเนินชีวิตเรียบง่าย
ตามสถานภาพของตน
5.4 เพื่อให้ผู้เรียนประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่และต่อวิชาชีพ ไม่โกหก ไม่ลกั ขโมย ไม่ทจุ ริต
ในการสอบ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ปฏิบัติหน้าที่และรักษาประโยชน์ขององค์กร ไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่ได้รับรูแ้ ละการกระทําที่ไม่ถูกต้อง
5.5 เพื่อให้ผู้เรียน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกําลังแรงกายและสติปัญญา อุทศิ ตนเพื่อประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม แบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทําประโยชน์แก่ผู้อื่น
อาสาช่วยเหลืองานครูอาจารย์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ได้รับการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 300 คน มีการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม คํานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานปกครองนักเรียน นักศึกษา,งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
9.2 ผู้เรียนมีความขยันมากขึ้น
9.3 ผู้เรียนมีความประหยัดมากขึ้น
9.4 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้น
9.5 ผู้เรียนมีจิตอาสามากขึ้น
9.6 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เข้า
10.2 สังเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
10.3 จากผลการปฏิบัติของนักเรียน
10.4 จากแบบสอบถามที่แจกให้กับนักเรียน
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โครงการที่ 45
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผูเ้ รียนเพือ่ การดํารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานปกครองนักเรียน นักศึกษา,งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ .....................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ .....................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนย้ายผู้คน
สื่ อ เทคโนโลยี และทรั พ ยากรต่า งๆ จากทั่ว ทุก มุ ม โลกอย่า งรวดเร็ว และสะดวก มี ค วาม
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและ
ชุมชน มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงของความรู้ และข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างเป็น
พลวัต Whitehead (1931) อธิบายว่า ในอดีตช่วงอายุของคนคนหนึ่งอาจมีเรื่องราวการ
เปลี่ยนแปลงให้พบเห็นน้อย ต่างจากในปัจจุบัน ที่ในช่วงอายุคนคนหนึ่งมีเหตุการณ์ต่างๆ ใน
สังคมเกิดขึ้นมากมาย วิถีชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากอดีต มี
ความเปิดกว้าง ยอมรับ และให้ความสําคัญกับข้อมูลความรู้และข่าวสารที่หลากหลาย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ผู้คนในศตวรรษนี้จึงไม่สามารถใช้ความรู้และ
ทั ก ษะบางอย่ า งในอดี ต มาแก้ ปั ญ หาในปั จ จุ บั น ได้ ดี การจั ด การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 จึงไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่คือการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กับผู้คน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้า ใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายผ่านการอ่านออกเขียนได้ การคิดคํานวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
การเงิน สังคมและวัฒนธรรม ใช้เหตุผลและความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างดี
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการสื่อสารสนเทศ เปิดใจรับสารและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทัน สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่างๆ
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ นําตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความมั่นใจในตัวเอง
กระตือรือร้นในความรู้ เป็นผู้ผลิต มุ่งความเป็นเลิศ สามารถดํารงชีวิตด้วยความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย
คํานึงถึงสังคม คิดถึง ภาพรวมโลก มีคุณธรรม ยึดมั่นในสันติธรรม มีความเป็นไทย
เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และแบ่งปันประสบการณ์
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 300 คน มีการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ ผู้เรียนเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานปกครองนักเรียน นักศึกษา,งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมากขึ้น
9.2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะสารสนเทศ สือ่ และใช้เทคโนโลยีมาก
9.3 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะชีวิต และอาชีพมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เข้า
10.2 สังเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
10.3 จากผลการปฏิบัติของนักเรียน
10.4 จากแบบสอบถามที่แจกให้กับนักเรียน
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โครงการที่ 46
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
โดยใช้กระบวนการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

องค์การวิชาชีพ ฯ
งานกิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ .....................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ .....................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านระเบียบวินัย เพื่อให้การเรียนการสอน
การฝึกอบรมสมบูร ณ์ตามหลักสูตรของกิจกรรมลูกเสือรวบรวมไว้ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ล้วนเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดความรู้ทักษะการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี และเป็นการทดสอบสมรรถภาพและความอดทนทาง
ร่างกายและจิตใจที่เป็นส่วนหนึ่งจะทําให้ สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านระเบียบวินัย
5.2 เพื่อให้การเรียนการสอน การฝึกอบรมสมบูรณ์ตามหลักสูตรของกิจกรรมลูกเสือ
5.3 เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันตามระบบหมู่
5.4 เพื่อให้ลูกเสือสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5.5 เพื่อทดสอบสมรรถภาพและความอดทนทางร่างกายและจิตใจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา จํานวน 300 คน
- ผู้บริหาร ครู บุคลากร จํานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ลูกเสือสามารถนําความรู้จากกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างมีความสุข
- ลูกเสือมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และอยู่รว่ มกันเป็นระบบหมู่ได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ลูกเสือมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านระเบียบวินัย
9.2 ลูกเสือสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ในบางโอกาส
9.3 ลูกเสือมีพฤติกรรมเปลีย่ นแปลงไปในทางที่ดี
9.4 ลูกเสือสามารถนําความรู้จากกิจการลูกเสือวิสามัญ ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 แบบสรุปผลโครงการ
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โครงการที่ 47
โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สู่มาตรฐานอาเซียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานปกครองนักเรียน นักศึกษา,งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ .....................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ .....................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ประเทศไทยได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน เมื่อปี 2550 โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกัน
เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยมีประชากรเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประเทศไทยจะได้รับ
ประโยชน์ทางด้านการศึกษา จากความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและเทคนิคภายใต้โครงการ
ต่างๆ รวมทั้งยังเป็นโอกาสเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ และโอกาสที่จะมีสิทธิ์มีเสียง
รักษาผลประโยชน์ของตนในเวทีโลก ประเทศไทยจึงต้องกําหนดทิศทางทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาของสมาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยาย
โอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการการศึกษา
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาให้
มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ด้านการคิด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นบุคคลที่รู้จักแบ่งปัน มีจิตอาสา และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะและความ
พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจและปรับโลกทัศน์ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.3 เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการสื่อสารภาษอังกฤษ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 300 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการยกระดับการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 300 คน มีความพร้อม
สําหรับการเข้าสู่มาตรฐานอาเซียน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 4 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานปกครองนักเรียน นักศึกษา,งานครูที่ปรึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและพร้อมต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
9.2 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปรับโลกทัศน์ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9.3 คณะครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้ความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เข้า
10.2 สังเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
10.3 จากผลการปฏิบัติของนักเรียน
10.4 จากแบบสอบถามที่แจกให้กับนักเรียน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 48
โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานปกครองนักเรียน นักศึกษา,งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ .....................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ .....................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เกี่ยวกับข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยหลักๆ แล้ว
จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ หนึ่ง First s-curve : ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
อยู่แล้วในประเทศ และ สอง New S-curve : ที่เป็นรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่
ซึ่งเชื่อกันว่าทั้ง 2 ส่วนนี้จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดด และช่วยต่อ
ยอดอุตสาหกรรมเดิม เพื่อเพิ่มรายได้ของประชากรได้มากขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้นจะเห็นได้
ว่าทั้ง 2 ส่วนนี้ เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก โดยทั้ง 2
รูปแบบประกอบไปด้วย First s-curve คือ การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว
ในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยการลงทุนชนิดนี้จะอยู่ในช่วง
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในระยะสั้ น และ ระยะกลางเพี ย งเท่ า นั้ น โดยจะกํ า หนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้ดังนี้ 1)อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next –
Generation Automotive) 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
3) อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม รายได้ ดี แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ (Affluent,
Medical and Wellness Tourism) 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture
and Biotechnology) 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) และใน
ส่วนของ New S-curve : เป็นรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยจะเป็นหัวใจหลักของกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ (New Growth Engines) ซึ่งการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมเหล่านี้
จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชากร โดยกําหนดอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
ได้ ดั ง นี้ 1) อุ ต สาหกรรมหุ่ น ยนต์ (Robotics) 2) อุ ต สาหกรรมการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์
(Aviation and Logistics) 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels
and Biochemicals) 4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 5) อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร (Medical Hub)
จากที่กล่าวมาข้างต้น หัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น ล้วนเกิดจากการ
ต่อยอด ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาจากอุตสาหกรรมเดิมแทบทั้งสิ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และโอกาสในการทําธุรกิจนั้นๆ เพราะฉะนั้นแล้ว วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทั ย ซึ่งเป็ นสถานศึกษาในสังกัดสํานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอนในด้านสายอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนากําลังคนให้มี
ความสามารถและตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย
ผลักดันและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาหันมาเรียนทางสายวิชาชีพมากขึ้น เพื่อลดปัญหา
การขาดแรงงานและสร้างบุคลากรให้มีความสามารถตรงกับสายงาน ซึ่งการที่จะสร้างผู้เรียน
ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถนั้ น รู ป แบบวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนถื อ ว่ า มี ค วามสํ า คั ญ
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โดยเฉพาะสายวิชาชีพซึ่งต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติงานจริงและต้องมีความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่ ห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
สําหรับการออกไปปฏิบัติวิชาชีพตรงกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) มีความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะที่
จําเป็น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความ
พร้อมด้านต่างๆ
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตระหนักเห็นว่าถึงแม้วิทยาลัยจะได้รับงบสนับสนุน
เพื่อจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา แต่ยังมีความจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
เพิ่มเติมในส่วนของอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในประเภทอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วยการโรงแรม การขนส่ง อาหารและเครื่องดื่มของฝาก ของที่
ระลึก เป็นต้น ซึ่งต่างๆ เหล่านี้ สามารถนํามาจัดการเรียนแบบบูรณาการให้กับสาขาวิชาอื่นๆ
อาทิ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาโลจิสติกส์ สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ สาขาวิ ช าอาหารและโภชนาการ สาขาวิ ช าวิ จิ ต รศิ ล ป์ สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์
สาขาวิชาการบัญชี ให้ได้เข้ามาใช้ประโยชน์และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการใช้ทรัพยากร
อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงจัดทําโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีอาคารสถานที่และมีปัจจัยพื้นฐาน
ที่ตรงตามความต้องการที่มีความสอดคล้องกับการจัดรูปแบบการจัดการศึกษาเฉพาะทางโดย
ผ่านระบบการบริหารจัดการการศึกษาภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานจริงใน
อาคารสถานที่เสมือนจริงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมุ่งสู่สากลต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อได้รับการสนับสนุนอาคารปฏิบัติการโรงแรมและครุภัณฑ์ ในการขับเคลื่อนรูปแบบ
การจัดการศึกษาเฉพาะทางแบบบูรณาการ
5.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทั้งบุคลากร ผู้เรียน
และการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อรองรับรูปแบบการจัดการศึกษาเฉพาะทางแบบบูรณาการ
5.3 จัดทําความร่วมมือกับองค์กรการศึกษาและสถานระกอบการทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศมุ่งสู่สากล เพื่อจัดทําความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) ในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการด้านการ
โรงแรม รวมทัง้ สัมมนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการระดมทรัพยากรการบริหาร
จัดการเฉพาะทางแบบบูรณาการ
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีอาคารปฏิบัติการโรงแรม จํานวน 1 หลัง พร้อม วัสดุ/ครุภัณฑ์ และใช้เป็น
ห้องประชุมได้
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 1,700 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 100 คน และชุมชนได้รับประโยชน์จากอาคารสถานที่ที่มีความ
พร้อมเกิดคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 4 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานปกครองนักเรียน นักศึกษา,งานครูที่ปรึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ครู ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน
เกิดการพัฒนาการด้านฝีมือ ด้านวิชาชีพ ด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ตามเป้าหมายการจัดการศึกษา “เก่ง ดี มีความสุข”
9.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย มีอาคารปฏิบัติการโรงแรม
จํานวน 1 หลัง พร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ และใช้เป็นห้องประชุมได้ มีความพร้อมใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เข้า
10.2 สังเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
10.3 จากผลการปฏิบัติของนักเรียน
10.4 จากแบบสอบถามที่แจกให้กับนักเรียน
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โครงการที่ 49
โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานปกครองนักเรียน นักศึกษา,งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ .....................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ .....................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความสามารถ
ที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
กาลเวลาของสังคมไทย ดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษา ให้ความสําคัญสูงสุด
กั บ การปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ โดยยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง มี ก ารจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่
สอดคล้ องกั บ ความสนใจและความถนั ด ของผู้เรี ย น เน้ นการปลู ก ฝังคุณ ธรรม จริ ง ธรรม
เพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่าง
แท้จริง
ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อสอดคล้องกับอุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึ กษาตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 300 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 300 คน ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 4 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานปกครองนักเรียน นักศึกษา,งานครูที่ปรึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
9.2 ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
9.3 ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
9.4 ผู้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เข้า
10.2 สังเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
10.3 จากผลการปฏิบัติของนักเรียน
10.4 จากแบบสอบถามที่แจกให้กับนักเรียน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 50
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ฝา่ ยพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,2,8,9
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ .....................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ .....................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่งหาก
หน่วยงานใดมีการบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอ
ก็จะส่งผลให้การบริหารจัดหารหารบริการ การพัฒนางานด้านอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอในการทํางาน
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HDD 1 TB
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์แบบ All in one
จํานวน 1 เครื่อง
- ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสูงสีเขียว
จํานวน 1 หลัง
6.2 เชิงคุณภาพ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอในการทํางาน
- การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การทํางานความปลอดภัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 29,700 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
HDD 1 TH จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์แบบ All in one
จํานวน 1 เครือ่ ง
- ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก
สูงสีเขียว จํานวน 1 หลัง
รวมทั้งสิน้

20,000
4,200
5,500
29,700

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอในการทํางาน
9.2 การทํางานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
9.3 การทํางานมีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม

หมายเหตุ
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โครงการที่ 51
โครงการจัดซือ้ เครื่องพิมพ์ All in One
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสุภารัตน์ ติรพจน์กุล / งานบริหารงานทั่วไป

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมชิ อบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานบริหารงานทั่วไปเป็นผู้ให้บริการด้านงานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ และ
งานเลขานุการผู้บริหาร มีห้องงานสํานักงานอยู่ในอาคาร 3 ชั้น 1 จํานวน 1 ห้อง โดยใช้ห้อง
สํานักงานร่วมกับงานบุคลากรมีผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
เพื่อความสะดวกในการให้บริ การและมีเครื่องมือ เครื่องใช้สํานักงานที่สามารถ
อํานวยความสะดวก และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานบริหารงานทั่วไปจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาห้อง
สํานักงานงานบริหารงานทั่วไปขึ้น ในปีงบประมาณ 2564 โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเอกสาร
ที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านเอกสาร และ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่ทํางานที่มีสุขภาวะที่ดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เครื่องพิมพ์ ระบบ All in one จํานวน 1 เครื่อง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- งานบริหารงานทั่วไปมีห้องสํานักงานน่าอยู่น่าทํางาน มีความปลอดภัย
ใช้บริการมีความพึงพอใจ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานบริหารงานทั่วไปสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องพิมพ์ระบบ All in one
จํานวน 1 ตัว
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องพิมพ์ระบบ All in one
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

5,500
5,500

จํานวน 1 เครื่อง

หมายเหตุ
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โครงการที่ 52
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางปาริชาติ โปยขุนทด งานบุคลากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและ
ผู้บริหาร ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผูน้ ําทางวิชาการ ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ
ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ถื อ ว่ า เป็ น หั ว ใจที่ สํ า คั ญ ของการพั ฒ นาองค์ ก รให้
เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้นเท่านั้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ก็คือการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กําหนด และ
การจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการ
ทํ า งาน สามารถนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ ม าใช้ ป ฏิ บั ติ ง านภายในองค์ ก ร ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จ ริง
สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้
จัดทําโครงการพั ฒนาประสิ ท ธิภาพข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรียนรู้
จากสถานที่จริง
5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่บคุ ลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้มาก
ยิ่งขึ้น
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร
จํานวน
5
คน
ข้าราชการครู
จํานวน
45
คน
ข้าราชการพลเรือน
จํานวน
1
คน
ลูกจ้างประจํา
จํานวน
1
คน
พนักงานราชการ
จํานวน
6
คน
ครูจ้างสอน
จํานวน
14
คน
ครูชาวต่างชาติ
จํานวน
2
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่)
จํานวน
22
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)
จํานวน
2
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
จํานวน
8
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)
จํานวน
3
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)
จํานวน
3
คน
รวม
จํานวน
112 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้พัฒนาตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการทํางาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
50,000
ค่าใช้สอย
50,000
ค่าวัสดุ
50,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

150,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มประสบการณ์ วิสัยทัศน์
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9.2 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมขวัญและกําลังใจมากยิ่งขึ้น
9.3 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้นําความรู้ที่ได้จากการสัมมนา ดูงานมาพัฒนาจัดการเรียน
9.4 การสอน ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 53
โครงการอบรมด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางปาริชาติ โปยขุนทด งานบุคลากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผูน้ ําทางวิชาการ ครู
และผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและ
ไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
ซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือการ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ภายใต้
กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กําหนด และการจัดสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจกับข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการทํางานสามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้จากสถานที่
จริง สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
งานบุ คลากร ฝ่ายบริ หารทรั พยากร จึงเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล่าว จึ งได้จั ดทํา
โครงการอบรมด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการมากขึ้น
5.3 เพื่อให้ครูและบุคลากร ทํางานได้อย่างเป็นระบบ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ
ครูจ้างสอน
ครูชาวต่างชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่)
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)
ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
45
1
1
6
14
2
22
2
8
3
3
112

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ได้พัฒนาตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพ และมีวิสยั ทัศน์ในการทํางาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
5,000
ค่าใช้สอย
10,000
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

20,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มประสบการณ์วิสัยทัศน์
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9.2 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมขวัญและกําลังใจมากยิ่งขึ้น
9.3 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้นําเอาความรู้ที่ได้จากการสัมมนา ดูงานมาพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน ให้มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
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โครงการที่ 54
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางปาริชาติ โปยขุนทด งานบุคลากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผูน้ ําทางวิชาการ ครู
และผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและ
ไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ถื อ ว่ า เป็ น หั ว ใจที่ สํ า คั ญ ของการพั ฒ นาองค์ ก รให้
เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้นเท่านั้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ก็คือการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับรู้
ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กําหนด และการจัด
สัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการทํางาน
สามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง สามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรให้
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้
จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อให้บุคลากรในวิทยาลัยฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- พนักงานราชการ
จํานวน
1
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่)
จํานวน
22
คน
รวม
จํานวน
23 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้พัฒนาตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการทํางาน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
2,000
ค่าตอบแทน
5,000
ค่าใช้สอย
3,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มประสบการณ์วิสัยทัศน์
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9.2 บุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้นําเอาความรู้ที่ได้จากการสัมมนาดูงานมาพัฒนาต่อยอด
ให้มผี ลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 55
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนวิทยฐานะ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางปาริชาติ โปยขุนทด งานบุคลากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผูน้ ําทางวิชาการ ครู
และผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและ
ไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่ อความสะดวกในการให้บริการและมีเครื่องมื อ เครื่ องใช้ สํานั กงานที่ สามารถ
อํานวยความสะดวก และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานบุคลากรจึงได้จัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ์งาน
บุคลากร เพื่อขับเคลื่อนวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดนมุ่งเน้นการบริหารงาน
เอกสารที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านเอกสาร
และผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่ทํางานที่มีสุขภาวะที่ดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสํานักงาน
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของงานบุคลากร
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องสแกนเนอร์
จํานวน 4 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ได้พัฒนาตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการทํางาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 20,000 บาท
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องสแกนเนอร์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

80,000
80,000

จํานวน 4 เครื่อง

หมายเหตุ
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โครงการที่ 56
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและ
กระบวนการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท
รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาสมีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะ
ทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลก
ของการทํางาน
ข้อที่ 3 เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มี
การประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย
มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้
ข้อที่ 6 เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ
มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
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3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)
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3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้มีมาตรฐานสู่สากล ในปีการศึกษา
2555 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ รูปแบบ Mini English Program หลากหลาย
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญการ จํานวน 33 แห่ง ซึง่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Mini English Program ในปีการศึกษา 2561
จํานวน 1 หลักสูตร คือ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่
เรียนหลักสูตรดังกล่าวจึงได้จัดทําโครงการจ้างครูชาวต่างชาติในการเรียนการสอนรายวิชา
ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และในชีวิตประจําวัน
5.2 สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการจัด
การเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความรู้ เกิดทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร้อยละ 100
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความรู้ เกิดทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เขียนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลการดําเนินโครงการ
5. ประเมินผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
300,000
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

300,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนหลักสูตร Mini English Program
ในสาขาวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ในการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสังเกต
10.2 แบบสอบถาม

หมายเหตุ
งบหน้า
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โครงการที่ 57
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและ
กระบวนการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ ทันโลก ให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท
รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาสมีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะ
ทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลก
ของการทํางาน
ข้อที่ 3 เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มี
การประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย
มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้
ข้อที่ 6 เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ
มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
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3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

- 269 -

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันทั่วโลกมีการพั ฒนาเศรษฐกิจยุค ใหม่ โดยการนําเทคโนโลยีแ ละการใช้
ความรู้เป็นฐานเพื่อการพัฒนา ทําให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมในการสร้างและพัฒนา
ระบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงในการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภาษาต่างประเทศเป็นอีกด้านหนึ่งที่จําเป็นในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งที่คนทั่วโลกนิยมใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ
เทคนิคและวิธีสอนและประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ
5.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน มาปฏิบัติงานในสถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อเสริมความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ
- เสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ สร้างความสัมพันธ์
ระดับประเทศ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
3. เขียนโครงการ
4. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลการดําเนินโครงการ
5. ประเมินผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
300,000
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

300,000

หมายเหตุ
งบหน้า
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสังเกต
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 58
โครงการรับครูอาสาสมัครจีน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและ
กระบวนการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ ทันโลก ให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท
รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาสมีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะ
ทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลก
ของการทํางาน
ข้อที่ 3 เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มี
การประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย
มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้
ข้อที่ 6 เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ
มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
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3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)
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3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันทั่วโลกมีการพั ฒนาเศรษฐกิจยุค ใหม่ โดยการนําเทคโนโลยีแ ละการใช้
ความรู้เป็นฐานเพื่อการพัฒนา ทําให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมในการสร้างและพัฒนา
ระบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงในการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภาษาต่างประเทศเป็นอีกด้านหนึ่งที่จําเป็นในการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะภาษาจี น เป็ น ภาษาหนึ่ ง ที่ ค นทั่ ว โลกนิ ย มใช้ ใ นการ
ติดต่อสื่อสาร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
5.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ
เทคนิคและวิธีสอนและประสบการณ์ด้านภาษาจีน
5.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูอาสาสมัครจีน จํานวน 1 คน มาปฏิบัติงานในสถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อเสริมความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ
- เสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ สร้างความสัมพันธ์
ระดับประเทศ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เขียนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลการดําเนินโครงการ
5. ประเมินผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 158,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
งบหน้า
ค่าตอบแทน
144,000
ค่าใช้สอย
14,500
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

158,500

- 276 -

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสังเกต
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 59
โครงการไม่เคยขาด ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางปาริชาติ โปยขุนทด งานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผูน้ ําทางวิชาการ ครู
และผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู้ รียน สร้างความมั่นใจและ
ไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนทีส่ อดคล้องกับวิชาชีพ
ข้อที่ 9 เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม
เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบ
ในความสําเร็จตามภาระหน้าที่
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
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3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)
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3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
ซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือการ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ
ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กําหนด และบุคลากรทางการศึกษาในการทํางาน
สามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่บคุ ลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ให้มากยิ่งขึ้น
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร
จํานวน
5
คน
ข้าราชการครู
จํานวน
45
คน
ข้าราชการพลเรือน
จํานวน
1
คน
ลูกจ้างประจํา
จํานวน
1
คน
พนักงานราชการ
จํานวน
6
คน
ครูจ้างสอน
จํานวน
14
คน
ครูชาวต่างชาติ
จํานวน
4
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่)
จํานวน
22
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ) จํานวน
2
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง) จํานวน
8
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)
จํานวน
3
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)
จํานวน
3
คน
รวม
จํานวน
112 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้พัฒนาตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการทํางาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมขวัญและกําลังใจมากยิ่งขึ้น
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
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โครงการที่ 60
โครงการจัดหาวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ห้องงานการเงิน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ระบบการบริหารสํานักงานการเงิน มีความสําคัญต่อองค์กรภายในสถานศึกษา
เป็นอย่างสูง มีเอกสารสําคัญต่างๆ มากมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นจํานวนมาก เพื่อการ
พัฒนาห้องปฏิบัติงานให้น่าอยู่ สะอาด มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี และเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 ระบบการบริหารสํานักงานการเงินมีเอกสารสําคัญอยู่ในความรับผิดชอบ
5.2 เพื่อให้ผลการดําเนินงานของงานการเงินปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- คอมพิวเตอร์
จํานวน 1 ชุด
- กล่องพลาสติกใส่เอกสาร
จํานวน 10 ใบ
6.2 เชิงคุณภาพ
- เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเนื่องจากงานสํานักงาน งานการเงินมีเอกสาร
สําคัญที่ต้องจัดพิมพ์และใช้ค้นหาข้อมูลสําคัญต่างๆ ที่เกีย่ วกับงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานการเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- กล่องพลาสติกใส่เอกสาร 10 ใบ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- คอมพิวเตอร์ 1 ชุด
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 คอมพิวเตอร์
9.2 กล่องพลาสติกใส่เอกสาร
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ

25,000
30,000

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 10 ใบ
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โครงการที่ 61
โครงการจัดหาวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ห้องงานบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ระบบการบริหารสํานักงานงานบัญชีมีเอกสารซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบเป็นจํานวนมาก
และเป็นเอกสารที่มีความสําคัญต่อองค์กรภายในสถานศึกษาเป็นอย่างสูง เพื่อการพัฒนาห้อง
ปฏิบัติงานให้น่าอยู่ สะอาด และมีบรรยากาศที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและ
ผู้ใช้บริการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผลการดําเนินงานของงานบัญชีมีการเก็บเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมเอกสารของงานบัญชีเพื่อเก็บรวบรวมเอกสารสําคัญ
5.3 เพื่อใช้พัฒนาห้องปฏิบัติงานงานบัญชีให้น่าอยู่ สะอาด และมีบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- กล่องพลาสติกขนาดใหญ่
จํานวน 12 ใบ
- เก้าอี้สํานักงาน
จํานวน 2 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
- ห้องปฏิบัติงานบัญชีมีพื้นที่ใช้ประโยชน์มากขึ้น
- ห้องปฏิบตั ิงานบัญชีสะอาด น่าอยู่ มีบรรยากาศในห้องดีขึ้น
- ห้องปฏิบัติงานบัญชีเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานสําคัญทางการเงินได้อย่างปลอดภัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานการเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,600 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ 12 ใบ
6,600
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว
รวมทั้งสิน้

4,000
10,600

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ เพียงพอต่อเอกสารหลักฐานที่ต้องการเก็บรักษาไว้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 62
โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................

- 291 -

3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยฯมียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ และ
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นจึงจําเป็นเตรีมความพร้อมในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะให้
พร้อมในการใช้งานต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อให้การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- วัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จํานวน 6 คัน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณตั้งไว้ในงบหน้ารายรับ-รายจ่ายประจําปี เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
งบประมาณได้
ค่าตอบแทน
ตั้งไว้ในงบ
ค่าใช้สอย
หน้ารายรับค่าวัสดุ
70,000
80,000
รายจ่าย
ประจําปี
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
70,000
80,000
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ มีวัสดุเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ
9.2 ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานและดําเนินงานโครงการ
10.2 ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ
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โครงการที่ 63
โครงการซ่อมแซมและบํารุงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยฯ มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ และ
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นเพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะ
ใหม่ จึงจําเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมการซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อยืดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ
5.3 เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติงานภารกิจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ซ่อมแซมยานพาหนะที่ชํารุด จํานวน 6 คัน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินงปม-ปวช , งปม-ปวส , รายได้สถานศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 215,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
งบหน้า
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
15,000
180,000
ค่าวัสดุ
20,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

35,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ยืดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ
9.2 ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานและดําเนินงานโครงการ
10.2 ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ

180,000
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โครงการที่ 64
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเพื่องานพัสดุ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องด้วยงานพัสดุ มีภาระงานหลายด้าน และต้องดําเนินงานตามโครงการต่างๆ
ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามภารกิจของวิทยาลัยฯ ให้ทันต่อความต้องการใช้ของบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน ซึ่งในปัจจุบัน งานพัสดุมีครุภัณฑ์ที่ชํารุด ทําให้การปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนเปลี่ยนแปลงของเดิม
ที่ชํารุด ซึ่งจะช่วยทําให้การทํางานได้ผลดี และงานสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ
จํานวน 2 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
จํานวน 1 เครือ่ ง
- เครื่องสํารองไฟ
จํานวน 2 เครือ่ ง
รวมทั้งสิน้

25,000
5,000
30,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
จํานวน 1 เครื่อง
9.2 เครื่องสํารองไฟฟ้า
จํานวน 2 เครื่อง
9.3 เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานและผลดําเนินงานโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 65
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางพิไลวรรณ ไทยกล้า งานประชาสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การสื่อสารถือว่าเป็นปัจจัยหลักของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้าง
ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ตรงของวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลในการทํางานของบุคลากร สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย อันเกิดประโยชน์แก่
วิทยาลัยฯและงานราชการ
จากเหตุผลดังกล่าวงานประชาสัมพันธ์จึงจัดโครงการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อปรับปรุง
งานประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ส่งเสริมความเข้าใจทั้งบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ดําเนินการภายในวิทยาลัยฯ สู่องค์กร
ภายนอก เชื่ อมความสั ม พั นธ์ อั นดี ระหว่ างองค์ กร โดยมี กรอบงาน งานประชาสั ม พั น ธ์
ดังต่ อไปนี้ จั ดซื้ อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เน้นการประชาสั มพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสั มพันธ์
จดหมายข่าวผ่านระบบสังคมออนไลน์
5. วัตถุประสงค์
5.1 สถานศึกษามีอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารทีท่ ันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทีร่ วดเร็ว
5.2 บุคลากรได้ใช้อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารทีส่ ะดวกรวดเร็ว
5.3 ตอบสนองพันธกิจของวิทยาลัย การประกันคุณภาพภายใน (สอศ.) และคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.)
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด 2.50 x 6.10 จํานวน 10 แผ่น
- ป้ายไวนิลติดโครงเหล็กขนาด (ป้ายโรงเรียนคุณธรรม) 6.90 x 7.20 เมตร 1 แผ่น
- ป้ายไวนิลติดโครงเหล็กขนาด (ป้ายปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง) 2.50 x 6.90 เมตร 2 แผ่น
- ป้ายไวนิลติดโครงเหล็กขนาด (ป้ายทรงพระเจริญ) 6.50 x 4.00 เมตร 2 แผ่น
- จองพื้นที่ลงนามถวายพระพร 6 ฉบับ
- ค่าจ้างบันทึกเสียงเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์
- ชุดลําโพงเคลื่อนที่เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ส่งเสริมความเข้าใจทั้งบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดําเนินการ
ภายในวิทยาลัยฯ สู่องค์กรภายนอก เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร สนองตอบ
นโยบายพันธกิจของวิทยาลัย การประกันคุณภาพภายใน (สอศ.) การประกันคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.)
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
5,000
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
37,000
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- ชุดลําโพงเคลื่อนที่
รวมทั้งสิน้

3,000
50,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
9.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
มีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมาย
9.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน
และหน่วยงานอื่นๆ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

หมายเหตุ
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โครงการที่ 66
โครงการจัดซือ้ กล้องสําหรับถ่ายภาพงานประชาสัมพันธ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางพิไลวรรณ ไทยกล้า งานประชาสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องในปัจจุบันในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ที่วิทยาลัยใช้
ในการประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการจัด
ประชุมของฝ่ายต่างๆ การแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมการแข่งกีฬา การเข้าร่วมอบรม
สัมมนาของบุคลากร ฯลฯ ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์ ได้ทําการบันทึกภาพนําภาพขึ้นเว็บไซต์
ของวิทยาลัย แต่เนื่องจากกล้องถ่ายภาพที่ใช้บันทึกภาพในปัจจุบันนั้น มีสภาพการใช้งานที่
ไม่สมบูรณ์ และผ่านการใช้งานมาหลายปี จึงทําให้ภาพที่ถ่ายมีคุณภาพต่ํา และไม่คมชัด
ด้ ว ยเหตุ นี้ งานประชามสั น พั น ธ์ จึ ง จั ด ทํ า โครงการจั ด ซื้ อ กล้ อ งถ่ า ยภาพขึ้ น เพื่ อ ให้ ก าร
บันทึกภาพมีประสิทธิภาพ และภาพมีความคมชัดยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การถ่ายภาพ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.2 เพื่อให้ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทัว่ ไป ที่เข้าชมอัลบั้มภาพ
จาก เว็บไซต์ เกิดความพึงพอใจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- กล้องถ่ายภาพเผยแพร่งานกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ได้ครบถ้วนทุกแผนกทุกฝ่ายงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 48,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- กล้องถ่ายภาพ
รวมทั้งสิน้

48,000
48,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรของวิทยาลัย ได้รับความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

หมายเหตุ
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โครงการที่ 67
โครงการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรงานทะเบียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายธีระพงษ์ กระการดี งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่อให้การดําเนินการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตรของ
ผู้สําเร็จการศึกษา ในระดั บชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 มีความถูกต้อง ชัดเจน คงทน สวยงาม
เป็นไปตามระเบี ยบว่าด้วยการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบั ตร
ผู้สําเร็จการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกชั้นทุกสาขาวิชา
5.2 นักเรียน นักศึกษามีใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตร เพื่อใช้ในการ
สมัครศึกษาต่อที่สถาบันอื่น และ การสมัครทํางาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชาได้ใบแสดงระเบียนผล
การเรียนและใบประกาศนียบัตรใช้ตลอดการจบหลักสูตร
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา มีใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตร
ที่สวยงามและคงทนถาวร
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
20,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

20,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานทะเบียนสามารถให้บริการในการปริ้นใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ
ใบประกาศนียบัตรนักเรียนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาทุกคนได้อย่างเป็นระบบ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จํานวนใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 68
โครงการทําบัตรประจําตัว นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประการศึกษา 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายธีระพงษ์ กระการดี งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในการจัดการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาจะต้องออก
บัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานการเป็นนักเรียนนักศึกษาจนจบหลักสูตร
และบัตรประจําตัวยังใช้ร่วมกับงานอื่นๆภายในสถานศึกษาจะต้องมีรูปแบบที่อํานวย
ความสะดวก งานทะเบียนจึงพิจารณาเห็นว่าบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาควรจะมี
ความคงทนถาวรแบบพลาสติก โดยการติดต่อบริษัทที่รับจัดทําบัตรและขอจัดสรรจากเงิน
ระดมทรัพยากรที่เก็บจากนักเรียนนักศึกษาเข้าใหม่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทําบัตรประจําตัว
นักเรียนนักศึกษาคนละ 100 บาท
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทําบัตรนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1ทุกชั้นทุกสาขาวิชา
5.2 นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจําตัว เพื่อใช้บริการของทางวิทยาลัยฯ และหน่วยงาน
ภายนอกวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 ทุกสาขาวิชาได้มีบัตรประจําตัวใช้
ตลอดหลักสูตร
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา มีบัตรประจําตัวที่สวยงามและคงทนถาวร
- นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้บัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับบริการของ
ทางวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอกวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม
 สถานที่ดําเนินโครงการ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
60,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

60,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานทะเบียนสามารถให้บริการในการออกบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ทุกคน
ในปีการศึกษา 2564 ได้อย่างเป็นระบบ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จํานวนบัตรนักเรียน นักศึกษา
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพบัตรนักเรียน นักศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 69
โครงการถ่ายเอกสารงานทะเบียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายธีระพงษ์ กระการดี งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การบริการและการจัดเก็บเอกสาร เพื่อใช้สาํ หรับการตรวจสอบสถานะของนักเรียน
นักศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และประกันคุณภาพภายนอก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บริการเอกสารงานทะเบียน ครู และบุคลากร ในสถานศึกษา
5.2 เพื่อให้บริการเอกสารงานทะเบียนแก่นักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อให้บริการเอกสารงานทะเบียนแก่ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อเกี่ยวกับ
การขอเอกสารงานทะเบียน
5.4 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และประกันคุณภาพภายนอก
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เอกสารงานทะเบียน
- นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ภายในสถานศึกษา
- ผู้ที่ติดต่อขอเอกสารงานทะเบียน
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีเอกสารงานทะเบียนให้กบั นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และ ผูท้ ตี่ ิดต่อขอ
เอกสารงานทะเบียนอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
15,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

15,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานทะเบียนสามารถให้บริการเอกสารได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ความพึงพอใจต่อการบริการเอกสารงานทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร
และผูท้ ตี่ ิดต่อขอเอกสารงานทะเบียน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 70
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. มีจํานวน
ผู้เรียนที่ต้อง ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการศึกษาวิชาชีพมาตรฐานหลักสูตรและ
การจั ด การเรี ย นการสอน ตลอดจนการบริ ห ารงานฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากร ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จึงต้องมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์การเรียน
การสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ จํ า นวนผู้ เ รี ย น จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์
การเรียนการสอนให้เพียงพอและเป็นไปตาม มาตรฐานการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์อย่างเพียงพอ
5.2 เพื่อความสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพในการทํางาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีพัดลมโคจรใช้ เพียงพอต่อความต้องการ
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- พัดลมโคจร
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอในการใช้งาน
9.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

20,000
20,000
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โครงการที่ 71
โครงการทําความสะอาดและซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
ปัจจุบันอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายพื้นที่
และสร้ า งอาคารเรี ย น อาคารประกอบเพิ่ ม ขึ้ น หลายหลั ง แต่ ล ะอาคารมี ก ารใช้
เครื่องปรับอากาศ จํานวนหลายเครื่อง เพื่อให้การทํางานของเครื่องปรับอากาศได้ทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการประหยัดพลังงานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา งานอาคาร สถานที่ จึงได้จัดทําโครงการทําความสะอาดและซ่อมบํารุง
เครื่องปรับอากาศภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขึ้น เพื่อเสริมสร้างการทํางานของ
บุคลากรและเพิ่มบรรยากาศการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทําความสะอาดและซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน บรรยากาศการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
จํานวน 150 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ
6.2 เชิงคุณภาพ
- เครื่องปรับอากาศทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
90,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสํานักงาน
9.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

90,000
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โครงการที่ 72
โครงการต่อเติมโรงจอดรถและท่อระบายน้ํา อาคารบ้านพัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ เนื่องจากโรง
จอดรถและท่อระบายน้ํา อาคารบ้านพัก ภายในวิทยาลัยฯ มีบางส่วนที่ใช้งานไม่ได้ เกิดการ
ชํารุด ไม่สะดวกต่อการใช้งาน
เพื่อให้มีพื้นที่ ที่พร้อมใช้งานและเพื่อเพิ่มสวัสดิการที่ดีให้กับบุคลากร ในวิทยาลัยฯ
และจัดเก็บให้เป็นสัดส่วนเรียบร้อย งานอาคารสถานที่ จึงได้จัดทําโครงการต่อเติมโรงจอดรถ
และท่อระบายน้ํา อาคารบ้านพัก ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทําพื้นที่ให้สะดวกและมีประสิทธิภาพที่ดีต่อบุคลากร ภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อเป็นการบริหารจัดการให้พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ใช้สอยมากยิง่ ขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีโรงจอดรถและท่อระบายน้ําที่ใช้ในอาคารบ้านพัก ร้อยละ 90
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีโรงจอดรถและท่อระบายน้ําที่พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
200,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

200,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 พื้นที่โรงจอดรถและท่อระบายน้ําที่ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
9.2 บริหารจัดการให้พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
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โครงการที่ 73
โครงการซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ ในการเตรียมความพร้อม
รองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
สถานการณ์โรคระบาดเริ่มเกิดขึ้นตั่งแต่ต้นปี 2020 หลายประเทศในเอเชีย
ต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่ระบาด
ของเชื้ อ ได้ ข ยายวงกว้ า งขึ้ น ทั่ ว โลก และมี จํ า นวนผู้ ติ ด เชื้ อ พุ่ ง สู ง ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง
จึงได้มีมาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ในวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอน ในกรณีที่วิทยาลัยสามารถจัดการสอนได้ หรือใช้
การสอนแบบผสม ควรบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดตาม
“แนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรงโควิด-19
(Covid-19)” ที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์กร UNICEF อย่างเคร่งครัด
เช่น ไม่ให้นักเรียน ครู หรือเจ้าหน้าที่ ที่เจ็บป่วยมาโรงเรียน กําหนดให้มีการล้างมือ
ด้วยสบู่เป็นประจํา และรณรงค์ส่งเสริมให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมและรองรับด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้มีคณ
ุ ภาพ
5.2 เพื่อส่งเสริมด้านความสะอาดและปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแนวทางปฏิบัติสําหรับ
สถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีครุภัณฑ์ไว้ใช้ในการทํางาน จํานวน 5 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีครุภัณฑ์ทมี่ ีคุณภาพใช้งานได้จริงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภายในวิทยาลัยฯ
ให้มีสิ่งแวดล้อมทีน่ ่าอยู่และสวยงาม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,900 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- กบไฟฟ้า
- เลื่อยจิ๊กซอว์
- เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
- เลื่อยยนต์
- เลื่อยวงเดือน 9 นิ้ว
รวมทั้งสิน้

9,950
2,450
4,300
4,200
5,000
25,900

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีครุภัณฑ์และเครื่องมือที่ทันสมัย และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ช่วยทําให้สิ่งแวดล้อม
ภายในวิทยาลัยฯ สวยงาม น่าอยู่
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 74
โครงการตกแต่งสถานที่ในวันสําคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกัน
ธํารงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต จึงเป็นหน้าที่สําคัญของวิทยาลัยฯ ที่จะต้องกระตุ้นเตือน
ให้เยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์ นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจํ า ชาติ ประชาชนชาวไทยที่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ จึ ง ได้ ยึ ด หลั ก ธรรมคํ า วอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต วิทยาลัยฯจึงมีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตสํานึกในความเป็นไทย โดยแสดงออกในกิจกรรมที่
หลากหลาย
งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงได้ดําเนินโครงการตกแต่ง
สถานที่ใ นวั นสํ าคั ญ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย์ เพื่อปลูกฝังความรัก เทิดทู นต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังความรัก เทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.2 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ร้อยละ 100 มีความรัก เทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษามีความภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
20,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

20,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ปลูกฝังความรัก เทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
9.2 แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
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โครงการที่ 75
โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางปาริชาติ โปยขุนทด งานบุคลากร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผูน้ ําทางวิชาการ ครู
และผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและ
ไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
ซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือการ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ภายใต้
กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กําหนด และการจัดสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจกับข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการทํางานสามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้จากสถานที่
จริง สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
งานบุ คลากร ฝ่ายบริ หารทรัพยากร จึงเล็งเห็นความสําคั ญในเรื่องดั งกล่าว จึ งได้จัดทํา
โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ข้าราชการ เกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครู
จํานวน
45
คน
พนักงานราชการ
จํานวน
5
คน
ครูจ้างสอน
จํานวน
14
คน
ครูชาวต่างชาติ
จํานวน
2
คน
รวม
จํานวน
66 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้พัฒนาตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพ
และมีวิสัยทัศน์ในการทํางาน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ข้าราชการครูในวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มประสบการณ์วิสัยทัศน์
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9.2 ข้าราชการครูในวิทยาลัยฯ ได้นําเอาความรู้ที่ได้จากการสัมมนา ดูงานมาพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน ให้มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 76
โครงการปฐมนิเทศผูเ้ รียนฝึกงาน ประจําปีงบประมาณ 2564
1. 1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ได้กําหนดโครงสร้างหมวดวิชาชีพสาขางานและการฝึกงาน
ให้ ผู้ เรี ยนได้ ฝึ กปฏิ บั ติ งาน ในสถานประกอบการหรื อแหล่ งวิ ทยาการ ทั้ งรั ฐบาล เอกชน
และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ํากว่า 1 ภาคเรียน รวมเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงได้จัดทําโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกงาน เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผู้เรียนฝึกงาน ได้แก่ ระเบียบสถานศึกษา ข้อบังคับสถานประกอบการ
แนววัดผลและประเมินผลการฝึกงาน ขั้นตอนวิธีการบันทึกคู่มือการฝึกงาน และการประพฤติปฏิบัติ
ขณะที่ฝึกงานในสถานประกอบการ การรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากครูฝึก และครูนิเทศก์/
ครูประจําวิชา/ครูที่ปรึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกงานมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกงาน
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกงานมีกิจนิสัยที่ดีในการฝึกงานในสถานประกอบการ
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกงานมีความรู้ ความเข้าใจ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากครูฝึก
และครูนิเทศก์/ครูที่ปรึกษา/ครูประจําวิชา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 51 คน
- นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จํานวน 313 คน
- นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 284 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนฝึกงาน มีกิจนิสัยที่ดีในการฝึกงาน และมีสอดคล้องกับแผนการฝึกอาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 2/2563
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จํานวน 1 สัปดาห์
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนฝึกงานมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกงาน
9.2 ผู้เรียนฝึกงานมีกิจนิสัยทีด่ ีในการฝึกงานในสถานประกอบการ
9.3 ผู้เรียนฝึกงานได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากครูฝึกและครูนิเทศ/ครูประจําวิชา/
ครูที่ปรึกษาทุกระยะ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 การนิเทศติดตาม
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โครงการที่ 77
โครงการสัมมนาผู้เรียนทีเ่ ข้ารับการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2564
2. 1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวศึกษา
ที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้ฝึกอบรมอาชีพในสาขาวิชาอย่างเข้มข้น โดยมีครูฝึก
หรือ ผู้ควบคุมการฝึกในสถานประกอบการและครูประจําวิชา หรือ ครูนิเทศ เป็นผู้ดูแล
ฝึกอบรม ตามแผนการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน ผู้เรียนควรได้นําเสนอ
ผลการฝึกงานโดยการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับ
ต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นผู้เรียนที่ผ่านการฝึกงาน/ฝึกอาชีพจากหลากหลายสถานประกอบการ
โดยมีครูประจําวิชาหรือครูนิเทศและครูฝึกเข้าร่วม
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทําโครงการสัมมนาผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกงาน
ฝึกอาชีพขึ้น หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว โดยผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกงานจะต้องเผยแพร่
ผลการฝึกงาน โดยการบรรยายถึงสภาพของสถานประกอบการที่ตนได้เข้ารับการฝึกงาน
ลักษณะการทํางาน วิธีและขั้นตอนการทํางาน การให้ความรู้ของผู้ควบคุม ประโยชน์ที่ได้รับ
การปรับตัว และอื่นๆ ที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานในสถานประกอบการ อีก
ทั้งเพื่อให้ทราบถึงข้อควรปรับปรุงแก้ไขด้านวิชาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ของผู้เรียนที่
เข้ารับการฝึกงานควรมีเพิ่มเติมในมุมมองของสถานประกอบการ และได้ทราบความต้องการ
ของผู้ เ รี ย นที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก งานที่ มี ต่ อ สถานประกอบการ จึ ง ได้ เ ชิ ญ ตั ว แทนจากสถาน
ประกอบการมาร่วมรับฟังการสัมมนาการฝึกงาน/ฝึกอาชีพด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
5.2 เพื่อให้ทราบถึงความต้องการเพิ่มเติมของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะของนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
5.3 เพื่อให้สถานประกอบการ ได้ทราบถึงมุมมองของนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
รวมถึงความต้องการที่มีต่อสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เสร็จสิ้นแล้ว ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 จํานวน 211 คน
- นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เสร็จสิ้นแล้ว ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 จํานวน 51 คน
- นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เสร็จสิ้นแล้ว ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2563 จํานวน 313 คน

- 353 -

6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ สามารถนําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ได้รับ
จากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสัมมนา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 1/2564
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
5. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคฤดูร้อน/2563
6. ดําเนินการตามโครงการ
7. ติดตามและประเมินผล
8. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 2/2563
9. ดําเนินการตามโครงการ
10. ติดตามและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ หลังเสร็จสิน้ การฝึกงาน 1 สัปดาห์
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
3,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

3,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการทํางาน
สถานประกอบการทราบทัศนคติ และความต้องการของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าฝึกงาน
ที่มีต่อสถานประกอบการ วิทยาลัยฯ ทราบความต้องการ เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติม ในแต่ละสาขาวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 การสังเกตพฤติกรรมขณะร่วมกิจกรรม
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โครงการที่ 78
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา
3. 1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

- 357 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มี น โยบายให้ แ ต่ ล ะแผนกวิ ช านํ า
นักเรียน นักศึกษาศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกั บวิ ชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเองนั้น วิ ทยาลั ยอาชีวศึกษา
สุโขทัยจึงได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกแผนกวิชา นํานักเรียน ชั้น ปวช.1 ศึกษาดูงานตาม
สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างเสริมเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนอาชีวศึกษา และคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน ระดับ ปวช.1 มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียน ระดับ ปวช.1 มีเจตคติที่ดีและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน ระดับ ปวช.1 จํานวน 600 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ระดับ ปวช.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพในวิชาชีพของตน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 1/2564
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ พฤษภาคม 2564 - กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และรัฐวิสาหกิจ แต่ละสาขาวิชาพิจารณาคัดเลือก
สถานประกอบการต่างๆ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
10,000
ค่าใช้สอย
10,000
ค่าวัสดุ
20,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

40,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน ระดับ ปวช.1 มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
9.2 นักเรียน ระดับ ปวช.1 มีเจตคติที่ดีและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

- 359 -

โครงการที่ 79
โครงการนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ ประจําปีงบประมาณ 2564
4. 1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้าน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปวช., ปวส. และปริญญาตรี
สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ
เมื่อได้ กําหนดข้อตกลงร่วมกันในการดําเนินการจัดทําแผนการเรี ยนตลอดหลักสูตร
ระยะเวลาการฝึก และจัดส่งผู้เรียนเข้าฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการตามแผนการเรียน
อันจะทําให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง และเกิดทักษะในการปฏิบัติงานเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เห็นว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการนิเทศติดตามเพื่อที่จะนําปัญหาต่างๆ
จากการฝึกมาวิเคราะห์จัดหาแนวทางการแก้ปัญหา อีกทั้งยังเป็นการประสานงานกับ
สถานประกอบการ ครูฝึก ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ
5.2 เพื่อประสานงานระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ อันจะนํามาซึ่งความเข้าใจ
อันดีในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.3 เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกงานของผู้เรียน ระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 15 แห่ง
- นักศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนฝึกงาน มีกิจนิสัยที่ดีในการฝึกงาน และมีสอดคล้องกับแผนการฝึกอาชีพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 2/2563
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
5. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคฤดูร้อน/2563
6. ดําเนินการตามโครงการ
7. ติดตามและประเมินผล
8. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 1/2564
9. ดําเนินการตามโครงการ
10. ติดตามและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันแรกของการเปิดภาคเรียน
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผลบรรลุถึงข้อตกลง ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการที่วางไว้ทุกประการ
9.2 เกิดความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
9.3 เกิดประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนได้ถูกต้อง รวดเร็ว ตามสภาพที่เกิด
ตามรายกรณีปรึกษาทุกระยะ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 การนิเทศติดตาม
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โครงการที่ 80
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวศรีสุดา ภาคชัย
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1,2
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่ องจากสํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษามี นโยบายหลั ก ว่ าการจั ดการ
อาชีวศึกษาต้องทําให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความสมบูรณ์พร้อมด้วยทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ
และทักษะความเป็นมนุษย์จึงจําเป็นต้องมีการควบคุมประเมินและเสริมสร้างมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับสถาบันและระดับสถานศึกษา
ภารกิจหลักของสถานศึกษา สถานศึกษามีหน้าที่สําคัญในการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ
กระบวนการจัดการศึ กษาต้ องส่ งเสริ มให้ ผู้เรี ยนสามารถพั ฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จัดกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนประยุ กต์ ใช้ หลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยงและหลั กคุ ณธรรมนํ าความรู้ ในการ
ประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตในสังคม สถานศึกษาจึงกําหนดให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นสื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนร่วมคิดร่วม
ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาความสามารถด้านวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพให้แก้สมาชิกองค์การ
5.3 เพื่อเป็นการฝึกลักษณะนิสัยที่ดีของการอยู่ในสังคม และรู้จักการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
5.4 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาด้วยกันเอง มีความสามัคคี
ต่อหมูคณะและชุมชน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะ
วิชาชีพตามนโยบายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย 3D
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร้อยละ 90
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนนักศึกษามีความชํานาญในวิชาชีพ มีความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยมีความริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 250,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
100,000
ค่าวัสดุ
100,000
50,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

200,000

50,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความชํานาญในวิชาชีพแล้ว มีความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
10.2 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการที่ 81
โครงการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผูเ้ รียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวศรีสุดา ภาคชัย
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1,2
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง มีความจําเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสหาความรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ด้วยการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้นําภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขางานของผู้เรียนมาให้ความรู้กับผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ผู้นําภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขางานของผู้เรียนจากภายนอกสถานศึกษา เช่น
สถานประกอบการหน่วยงานต่างๆชุมชนและมาพัฒนาผู้เรียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาที่มีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจํานวนสาขางานที่เปิดสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนทุกสาขางานได้รับการพัฒนาให้มคี วามรู้มากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
20,000
ค่าใช้สอย
20,000
ค่าวัสดุ
20,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

60,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนทุกสาขางานได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้นําภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้มคี วามรู้มากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
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โครงการที่ 82
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะความต้องการของตลาดแรงงาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวิชาการ
นางสาวศรีสุดา ภาคชัย
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง มีความจําเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
เทคโนโลยี สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้มีทักษะที่พร้อม
กับการปฏิบัติงานในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มคี วามทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกสาขาวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีหลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานทุกสาขาวิชา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
15,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

15,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีหลักสูตรสมรรถนะ หรือแผนการเรียนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
10.2 ข้อมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา
หรือแผนการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและชุมชน
10.3 รายงานการประเมินหลักสูตรวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียน
10.4 รายงานการนําผลประเมินไปใช้
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โครงการที่ 83
โครงการจัดหาชุดเครื่องขยายเสียงงานสือ่ การเรียนการสอน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสิทธิชัย วันทอง ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานสื่อการเรียนการสอน มีภารกิจหน้าที่และรับผิดชอบอย่างหนึ่ง คือ รับผิดชอบ
ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง
ๆ แต่เนื่องจากเครื่องขยายเสียงที่สําหรับให้บริการภายนอกอาคาร (Public Amplifier)
ชํารุด เคยซ่อมแซมและนํามาใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบันไม่สามารถซ่อมแซมเพื่อให้ใช้
งานได้เหมือนเดิม ทําให้งานสือ่ การเรียนการสอนมีเครื่องขยายเสียงสําหรับให้บริการ
ภายนอกอาคารไม่เพียงพอ จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับใช้ภายนอกอาคารที่มีคุณภาพ
5.2 เพื่อให้มีเครื่องขยายเสียงสําหรับบริการกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีเพาเวอร์แอมป์ ขยายเสียงสําหรับใช้ภายนอกอาคาร จํานวน 2 เครือ่ ง
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีเครื่องขยายเสียงที่ทันสมัยในการให้บริการกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 49,250 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
2,250
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เพาเวอร์แอมป์ 8 Ohms 2,100w
- เพาเวอร์แอมป์ 8 Ohms 1,940w
รวมทั้งสิน้

25,000
22,000
49,250

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีเครื่องขยายเสียงสําหรับใช้ภายนอกอาคารที่มีคุณภาพ
9.2 มีเครื่องขยายเสียงสําหรับบริการกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการใช้งานชุดเครื่องขยายเสียง
10.2 ประเมินผลจากแบบสอบถามการใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย

หมายเหตุ
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โครงการที่ 84
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุค๊ )
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสิทธิชัย วันทอง ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานสื่อการเรียนการสอน มีภารกิจหน้าที่และรับผิดชอบให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ แต่เนือ่ งจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) สําหรับให้บริการ
มานาน ทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องนั้นไม่ทันสมัยรองรับใช้งานกับโปรแกรมปัจจุบัน ทําให้
งานสื่อการเรียนการสอนจึงขาดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) สําหรับการให้ปริ
การ แก่คณะผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทํา
โครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) ที่มีคุณภาพ
5.2 เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) สําหรับบริการกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) จํานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) ที่ทันสมัยในการให้บริการกิจกรรมต่างๆ
ของวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 27,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(โน๊ตบุ๊ค)
รวมทั้งสิน้

27,500
27,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) สําหรับใช้ภายนอกอาคารที่มีคุณภาพ
9.2 มีเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) สําหรับบริการกิจกรรมต่าง ๆ
ของวิทยาลัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)
10.2 ประเมินผลจากแบบสอบถามการใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย

หมายเหตุ
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โครงการที่ 85
โครงการการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1,2
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จําเป็นต้องใช้ในการทดสอบสําหรับนักเรียน
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2557 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 - 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การวั ด ผล ประเมิ น ผลในปั จ จุ บั น ที่ ใ ห้ วั ด ผลประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ดั ง นั้ น การสร้ า ง
แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ได้มาตรฐาน ควรเกิดจากการระดมสมองของครูอาจารย์
ผู้สอนในสาขาต้องร่วมมือกันกําหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผล กําหนดวิชาที่ใช้ในการวัดผล
ประเมินผลในการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อจะได้นํามาใช้เป็นแบบทดสอบที่เป็น
มาตรฐานต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อกําหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5.2 เพื่อกําหนดวิชาที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5.3 เพื่อสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5.4 เพื่อให้ได้แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาตามเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ จํานวน 599 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
5,000
ค่าวัสดุ
5,000
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ครบทุกสาขาวิชา
และตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ผลการทดสอบ
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โครงการที่ 86
โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1,2
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบั ตรวิ ชาชี พ พุ ทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชี พชั้ นสูง
พุทธศักราช 2557และ 2563 การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา ให้ดําเนินการประเมิน
ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนด้วยความความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม
และเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุม
จุด ประสงค์ แ ละเนื้ อ หาวิ ช าโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อและวิ ธีก ารหลากหลายตามความเหมาะสม
รวมทั้งการจัดสอบปลายภาคการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ให้มีการประเมินผลเพื่อ
พัฒนาและประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียน โดยพิจารณาจากการประเมินแต่ละกิจกรรมการ
สอนและงานที่มอบหมาย การทดสอบตามอัตราส่วนที่เหมาะสม สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรียน นักศึกษาทําการทดสอบปลายภาคเมื่อสิ้นภาคเรียน
เนื่ อ งจากแบบทดสอบปลายภาค จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการทดสอบสํ า หรั บ นั ก เรี ย น
นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับการวัดผลประเมินผลในปัจจุบันที่ให้
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการจัดทําแบบทดสอบสําหรับใช้ในการ
สอบปลายภาค
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างแบบทดสอบ
5.2 เพื่อใช้สําหรับประเมินผลผู้เรียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีแบบทดสอบทดสอบทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาตามที่กําหนดไว้
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อสร้างแบบทดสอบของทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาตามที่กําหนดไว้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
30,000
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีแบบทดสอบครบทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาตามที่กําหนดไว้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสํารวจ
10.2 แบบสอบถาม
10.3 สรุปผลการเรียน

40,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 87
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1,2
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 จะต้องทําการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ ประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ดังนั้นก่อนที่จะทําการทดสอบ V-Net สําหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ควรจะมีการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน นั ก ศึ ก ษา เตรี ย มความพร้ อ มสํ า หรั บ การทดสอบ เพื่ อ ให้ การสอบผ่ าน
มาตรฐานทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ควรจัดระดมสมองของครูผู้สอน
ในสาขาต้องร่วมมือกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ กําหนดวิชาที่ใช้ในการสอนแบบ
ติวเตอร์เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการทดสอบของนักเรียน นักศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
5.2 เพื่อกําหนดวิชาที่ใช้ในการสอนแบบติวเตอร์
5.3 เพื่อสร้างแบบทดสอบสําหรับให้นักเรียนทบทวนความรู้
5.4 เพื่อให้นักเรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานของการทดสอบด้านอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- สามารถทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของแต่ละสาขาวิชา
ผ่านเกณฑ์ทกี่ ําหนดไว้ จํานวน 297 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
ของแต่ละสาขาวิชา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

4,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาสามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการเรียน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 88
โครงการการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและการวิเคราะห์ข้อสอบ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1,2
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การวัดผลและประเมินผลในปัจจุบัน ต้องดําเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่อง
ตลอดภาคเรี ยนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
หลากหลายตามความเหมาะสม และการจัดทําแบบทดสอบ ก็ต้องได้มาตรฐานเช่นกัน กล่าวคือ
ต้องสามารถแยกผู้เรียนที่เก่งและอ่อนได้ นักเรียนนักศึกษาที่เรียนเก่ง ควรได้คะแนนสูง นักเรียน
นักศึกษาที่เรียนไม่ค่อยเก่งควรได้คะแนนต่ํากว่า การวิเคราะห์ข้อสอบจึงเป็นสิ่งสําคัญในการ
จัดทําแบบทดสอบให้ได้ มาตรฐาน ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ และสามารถทําการวิเคราะห์
ข้อสอบใช้เองได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อคัดกรองข้อสอบให้มีความเที่ยงตรง
5.2 เพื่อคัดกรองข้อสอบให้มีความเชื่อมั่น
5.3 เพื่อคัดกรองข้อสอบให้มีอํานาจจําแนก
5.4 เพื่อให้ได้ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประมาณ 65 คน สามารถวิเคราะห์ข้อสอบ
ในการคัดกรองให้ได้มาตรฐานมีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่น มีอํานาจจําแนก
อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้ตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา
ตามเกณฑ์ทกี่ ําหนดไว้อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
2,000
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
1,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผสู้ อนได้รับความรู้และสามารถทําการวิเคราะห์ข้อสอบได้
9.2 ข้อสอบได้รับการปรับปรุงให้มีมาตรฐานมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสํารวจ
10.2 แบบสอบถาม
10.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ

5,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 89
โครงการจัดซือ้ วารสาร หนังสือพิมพ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางศนิชล เนียมกลั่น
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการศึกษานับว่ามีส่วนสําคัญห้องสมุดจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญ และ
ความจําเป็นมากสําหรับนักเรียนนักศึกษา ใช้เป็นแหล่งการค้นคว้าหาความรู้ห้องสมุดจึงต้อง
มีวัสดุ ได้แก่ หนังสือ วารสารหนังสือพิมพ์ เพื่อจัดไว้ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาไว้อย่าง
เพียงพอ และมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
อยู่ตลอดเวลา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องสมุดมีหนังสือที่ทันสมัยและเพียงพอแก่ความต้องการใช้บริการของนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อให้ห้องสมุดมีวารสารและหนังสือที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ บริการแก่นกั เรียนนักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อให้ครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาได้ค้นคว้าประกอบ
การเรียนการสอน
6.2 ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุด
6.3 จัดงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอย่างหลากหลายเหมาะสม
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ
6.4 ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการบริหารจัดการห้องสมุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
6.5 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดถูกสุขลักษณะ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. สํารวจความต้องการซื้อวารสารหนังสือพิมพ์
3. ดําเนินการซื้อวารสารหนังสือพิมพ์
4. ให้บริการ
5. สํารวจความพึงพอใจ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนจัดการเรียนการสอนเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 51,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
งบหน้า
ค่าตอบแทน
รายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
20,000
31,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

20,000

31,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
9.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
9.3 ห้องสมุดมีหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ที่ทันสมัยไว้บริการ ครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สร้างแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ ผูใ้ ช้บริการ อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564
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โครงการที่ 90
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางศนิชล เนียมกลั่น
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ภาษาไทยเป็น ภาษาประจําชาติ ไ ทย แสดงถึ งความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไ ทย
ประเทศไทยได้กําหนดให้ทุกวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเราใน
ฐานะคนไทยสมควรจะได้ทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย
ให้รู้ซึ้งการมีภาษาไทยเป็นหนึ่งเดียวในโลกจึงสมควรส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีนิสัย
รักการอ่าน โดยจัดให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือหลากหลายประเภท เช่น หนังสือ วารสาร
หนังสือพิมพ์ จุลสาร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.2 เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
5.3 เพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6.2 นักเรียน นักศึกษามีนิสยั รักการอ่านเพิ่มมากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

- 407 -

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีนิสยั รักการอ่านมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการสังเกตการใช้บริการห้องสมุด
10.2 ประเมินผลจากการสังเกตการณ์ใช้เวลาว่างโดยการอ่านหนังสือ
10.3 ประเมินผลจากบันทึกรักการอ่าน
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โครงการที่ 91
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ห้องสมุด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางศนิชล เนียมกลั่น
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการศึกษานับว่ามีส่วนสําคัญ ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญ
และความจําเป็นมากสําหรับนักเรียนนักศึกษา ใช้เป็นแหล่งการค้นคว้าหาความรู้ ห้องสมุดจึง
จําเป็นต้องมีครุภัณฑ์ที่จําเป็นและทันสมัย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลหนังสือที่มีจํานวนมากขึ้น และเครื่องปริ้นเตอร์ในการจัดทําหนังสือใหม่ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือ
และการจัดทําเอกสารในการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อให้ห้องเรียนมีเครื่องปริ้นเตอร์ในการพิมพ์บาร์โคทหนังสือใหม่ทมี่ ีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องปริ้นเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงปริมาณ
- การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทําโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 1 เครือ่ ง
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9.2 มีเครื่องปริ้นเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

25,000
5,000
30,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 92
โครงการจัดซือ้ วัสดุ สื่อการเรียนรู้ ห้องศูนย์การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษด้วยตนเอง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกัน
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่งหากสถานศึกษาใดมีการจัดการที่ดี มีความพร้อม
ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการ การบริการ การ
พัฒนางานด้ านอื่นๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพมากขึ้ น และ
เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (SALL) มีสื่อภาพยนตร์ในรูปแบบแผ่น
DVD บริการเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้แผ่น DVD มีการชํารุด
และไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับนักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการ ดังนั้นจึงขอจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์มากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ในการบริการให้กับนักเรียน นักศึกษา และใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาเข้าใช้บริการในห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ในแต่ละปีการศึกษา จํานวน 1,500 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการเรียนรู้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อาคาร 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร ค่าหนังสือเรียน)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและมีอุปกรณ์
ให้บริการอย่างครบถ้วนทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 93
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกัน
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่งหากสถานศึกษาใดมีการจัดการที่ดี มีความพร้อม
ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการ การบริการ การ
พัฒนางานด้ านอื่นๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพมากขึ้ น และ
เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (SALL) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต และมีสื่อภาพยนตร์ในรูปแบบแผ่น DVD บริการเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้า
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้อุปกรณ์มีการชํารุดและไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับ
นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการ ดังนั้นจึงขอจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ในการบริการให้กับนักเรียน นักศึกษา และใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง
จํานวน 3 ชุด
- เครื่องเล่น DVD
จํานวน 5 เครื่อง
- ตู้ล็อกเกอร์
จํานวน 4 ตู้
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการเรียนรู้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อาคาร 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จํานวน 3 ชุด
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและมีอุปกรณ์
ให้บริการอย่างครบถ้วนทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 94
โครงการปฏิรปู การสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าทีพ่ ลเมือง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและประวัติ
ความเป็นมาของการดํารงชีพอยู่ในท้องถิ่นในสมัยก่อนและเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย และมีความห่วงใย
ในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสํานึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าและความสําคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือกันทํานุบํารุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้
คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปและเพื่อสานต่อศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยังคงดํารงอยู่ไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้
เรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และความเป็นอยู่ของคน
รุ่นหลังในการดํารงชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาคของประเทศ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ ถึงความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เยาวชนรุ่งหลังมีความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของไทย
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของภาษาไทย
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาร่วมมือกันทํานุบํารุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาษาไทยซึ่งถือเป็นภาษา
แห่งชาติและเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2564 – 30 สิงหาคม 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,000
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
3,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียนตามตัวชี้วัด
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 การสังเกตในขณะทํากิจกรรม
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โครงการที่ 95
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ ห้อง 122
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางศนิชล เนียมกลั่น
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการศึกษานับว่ามีส่วนสําคัญ การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ที่สําคัญและมีความจําเป็นมากสําหรับนักเรียน นักศึกษา ห้องเรียนจึงจําเป็นต้อง
มีเทคโนโลยีทที่ ันสมัยทันต่อโลกยุค 4.0 เครื่องคอมพิวเตอร์จึงเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางหนึ่งที่
ทําให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่กว้างไกล เพื่อนํามาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้ห้องเรียนมีเครื่องปริ้นเตอร์ในการพิมพ์งานที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา มีการเรียนรู้ในการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
6.2 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาที่เรียนวิชาภาษาไทยแต่ละภาคเรียน
จํานวน 450 - 500 คน ได้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
ยุคดิจิตอลและทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทําโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9.2 มีเครื่องปริ้นเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 96
โครงการ English Camp
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางจันทรมาส กล่ําเอม
นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
นางพิไลวรรณ ไทยกล้า
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข
นางนิตยา
คณธี
นางสาวธนัญญา กันทะสุข
Ms.Methyl Gumba Garcia

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 6 ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันได้
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ดั ง นั้ น การใช้
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารใน
งานอาชีพและในชีวิตประจําวันต่อเยาวชนไทย ดังนั้นการให้เยาวชนไทยได้ใช้ทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาวัฒนธรรมทางภาษา
จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง ด้วยสาเหตุนี้ผู้รับผิดชอบโครงการจึงจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็นจริง
เรียนรู้วัฒนธรรมและสร้างเจตคติที่ดี เรียนรู้มารยาทางสังคมของเจ้าของภาษา เสริมสร้าง
การเรียนรู้ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน นักศึกษาและสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมร่วมด้วย เพื่อ
การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก
ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ
นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
5.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร
5.4 เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องตามมารยาทสังคม
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
5.6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการทํางาน มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) จํานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น
และกล้าแสดงออกมากขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
2,000
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
6,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
9.2 นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกและมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้นําค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
9.4 นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
10.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดความกล้าแสดงออกตามเกณฑ์การประเมิน
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โครงการที่ 97
โครงการ Christmas Day
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางจันทรมาส กล่ําเอม
นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
นางพิไลวรรณ ไทยกล้า
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข
นางนิตยา
คณธี
นางสาวธนัญญา กันทะสุข
Ms.Methyl Gumba Garcia

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 6 ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันได้
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นยุคข่าวสาร
และสังคมออนไลน์ (Social Network) ดังนั้นการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารในงานอาชีพและในชีวิตประจําวัน
ต่อเยาวชนไทย เพื่อการพัฒนาให้เยาวชนไทยมีทักษะการฟัง อ่าน พูดและเขียน เป็นสิ่งที่
จําเป็น รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาวัฒนธรรมทางภาษา จึงเป็น
สิ่งสําคั ญ อย่างยิ่ งในการเข้าสั งคมเหมาะสม บุ ค คล สถานที่แ ละกาลเทศะ ด้วยสาเหตุ นี้
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา
ได้รับการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็นจริง เรียนรู้วัฒนธรรมและสร้างเจตคติที่ดี เป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน นักศึกษาและน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมร่วมด้วย เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้
และเทคโนโลยีเป็นทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
5.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร
5.4 เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา และกล้าแสดงออกมากขึ้น
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
5.6 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักทํางานเป็นหมู่คณะ ฝึกคิด ฝึกทํา รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.7 ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไปในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) จํานวน 1,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น
และกล้าแสดงออกมากขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
500
ค่าวัสดุ
9,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
9.2 นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกและมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประยุกต์ใช้ให้สมดุลและยั่งยืน
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี
9.4 นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการทํางานเป็นหมู่คณะ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
10.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดความกล้าแสดงออกตามเกณฑ์การประเมิน
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โครงการที่ 98
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 231 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางจันทรมาส กล่ําเอม หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกัน
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่งหากสถานศึกษาใดมีการจัดการที่ดี มีความพร้อม
ทางด้านวัส ดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่ งผลให้ การบริหารจัดการ การบริการ
การพัฒนางานด้านอื่นๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
เนื่องจากห้องเรียนภาษาอังกฤษ 231 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ยังขาดชุดคอมพิวเตอร์
และโปรเจคเตอร์พร้อมจอที่ใช้ในการเรียนการสอน ดังนั้นจึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
และใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- โปรเจคเตอร์พร้อมจอ จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 231 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
อาคาร 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 โปรเจคเตอร์พร้อมจอ

จํานวน 1 ชุด

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 99
โครงการห้องเรียน Math Virtual classroom
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายธีระพงษ์

กระการดี

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการศึกษายกกําลังสอง
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
สังคมการเรียนรู้ได้ปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อตอบสนองให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองโดยอาศัยความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่พบจากการศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนและ
บทบาทของครูผู้สอนจากครูมาเป็นผู้แนะนําในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้จึงมีความจําเป็นยิ่งในสังคมการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5.2 เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทครูผู้สอนจากครูมาเป็นผู้แนะนําในการเรียนรู้
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
5.4 เพื่อตอบสนองการจัดการศึกษากําลังสอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ห้องเรียน Math virtual classroom จํานวน 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- ห้องเรียน Math virtual classroom ทีพ่ ร้อมสําหรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
สําหรับนักเรียน นักศึกษา ทุกคน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้อง 132 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ห้องเรียน Math virtual classroom ที่มีคุณภาพและตอบสนองการจัดการเรียนการสอน
ในยุคดิจทิ ัล
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินผลการใช้งานห้องเรียน
10.2 รายงานผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 100
โครงการปรับปรุงห้อง 623 ประจําปีการศึกษา 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
หมวดสมรรถนะแกนกลาง

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกัน
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการชั้นเรียนมีความสําคัญ มีผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน
ที่หลากหลาย วัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัย เป็นปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ดังนั้น
ห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้อง 623
5.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- กระจกบานเกร็ด
จํานวน 6 แผ่น
- พัดลมโคจร
จํานวน 4 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศขนาดติดผนัง 25,000 BTU จํานวน 2 เครือ่ ง
6.2 เชิงคุณภาพ
- ห้อง 623 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยทดแทนวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ที่ชํารุด ดังนั้นเพื่อความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้อง 623 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผสู้ อน นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ห้อง 623 ที่มวี ัสดุ คุภัณฑ์ ทีท่ ันสมัย เกื้อหนุน
การเรียนเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตามการจัดการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
10.2 การสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม
10.3 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียน
10.4 การสรุปโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 101
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 543 สาขาวิชาการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวดวงใจ จันทรัตน์

สาขาวิชาการบัญชี

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทมุ่งเป้าหมาย
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................

- 449 -

3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่ อ งจากสาขาวิ ช าการบั ญ ชี ได้ ทํ า การเปิ ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่ยัง
มีห้องปฏิบัติการเฉพาะของสาขาวิชาการบัญชีเพื่อใช้ใ นการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
อีกทั้ง เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนนักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงได้ตามลักษณะรายวิชาและตาม
สมรรถนะรายวิชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
จึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องเรียน 543 ของสาขาวิชาการบัญชี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มหี ้องเรียนและห้องฝึกปฏิบตั ิการเฉพาะ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
สาขาวิชาการบัญชี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- พัดลมเพดานโคจร จํานวน 4 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้อง 623 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,600 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- พัดลมเพดานโคจร จํานวน 4 ตัว
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 พัดลมเพดานโคจร จํานวน 4 ตัว
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ

7,600
7,600

หมายเหตุ
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โครงการที่ 102
โครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาการบัญชี

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

- 453 -

3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันเงินเป็นปัจจัยจําเป็นสําหรับคนทุกคน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากเราใช้ไปโดย
ไม่ยั้งคิดหรือฟุ่มเฟือยปัจจัยชนิดนี้ก็จะหมดไปโดยฝากความลําบากไว้ให้กับเราในอนาคต
ดังนั้นการออมเงินจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติให้สม่ําเสมอควรปลูกฝังการประหยัด
เงินตั้งแต่อายุน้อยเพื่ออนาคตจะได้ไม่ต้องพบเจอกับความจน และความลําบาก
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งทําหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน
ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปลูกจิตสํานึก
ให้นักเรียน นักศึกษารักการออม และได้รู้จักการออมบนพื้นฐานการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง
จึงได้จัดทําโครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียนขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้นักเรียน นักศึกษารักการออม และได้รู้จักการออม
บนพื้นฐานการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง
5.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสําคัญของการออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร้อยละ 80 มีบญ
ั ชีเงินฝาก
ในธนาคารโรงเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เห็นความสําคัญของการ
ประหยัดและอดออม และมีการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอย่างพอเพียง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3 จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภณ
ั ฑ์
4 ดําเนินการตามโครงการ
5 สรุปผลโครงการ
กิจกรรมทีท่ ํา
1. ประกวดวาดภาพส่งเสริมการออมเงินหัวข้อ “เด็กดีมีเงินออม”
2. ประกวดคําขวัญเกี่ยวกับการออมเงิน“เด็กดีมีเงินออม”
3. ประกวดนักเรียน นักศึกษาที่มีการฝากเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนสม่ําเสมอ
ในระยะเวลา 3 เดือน ( ข้อมูลวันที่ 1 มิ.ย. 64– 31 ส.ค. 64 )
4. จับสลากให้รางวัลสมาชิก (นักเรียนนักศึกษา) ที่มีเงินฝากในบัญชีธนาคารโรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ พฤษภาคม – กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
4,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รู้จักการประหยัดและอดออม
มีคุณธรรม มีการบริหารค่าใช้จ่ายให้พอเพียงกับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน
รวมทั้งสามารถนําเงินจํานวนนี้มาใช้ในยามจําเป็นทั้งทางด้านการศึกษาและในด้านอื่นๆ
9.2 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร้อยละ 80 เข้ารับบริการกับธนาคารโรงเรียน
9.3 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีการประหยัดและอดออม และมีการใช้จ่าย
ในชีวิตประจําวันอย่างพอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
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โครงการที่ 103
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ ห้องเรียน 333
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางฐิติกาญจน์ พลับพลาสี

สาขาวิชาการบัญชี

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาชีพ
6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการศึกษานับว่ามีส่วนสําคัญ และเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งจําเป็นต่อการเรียน
การสอน ในยุคดิจิทัล เป็นอย่างมาก สําหรับนักเรียน นักศึกษาใช้เป็นแหล่งการค้นคว้าหา
ความรู้ ห้องเรียนจึงจําเป็นต้องมีครุภัณฑ์ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน และ
เครื่องปริ้นเตอร์ในการจัดทําเอกสารต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อให้ห้องเรียนมีเครื่องปริ้นเตอร์ในการพิมพ์หนังสือและใช้ในการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีห้องเรียน และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานได้ 100 %
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีห้องเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9.2 มีเครื่องปริ้นเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การปฏิบัติงานในการจัดทําเอกสารต่างๆ และการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 104
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร์ (ห้อง 334) สาขาวิชาการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางพินรัฎ สีตลวรางค์

สาขาวิชาการบัญชี

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาชีพ
6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากห้องปฏิบัติการการบัญชีคอมพิวเตอร์ (ห้อง 334) สาขาวิชาการบัญชี ใช้
สําหรับจัดการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในปีปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ
แล้ ว แต่ ยั ง ติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต (ระบบ LAN) ไม่ ค รบตามจํ า นวนเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี และไม่ มี เ ครื่ อ งสํ า รองไฟ ในกรณี ไ ฟตกหรื อ ดั บ จะมี โ อกาสให้ เ ครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ และงานที่ ผู้ เ รี ย นทํ า เสี ย หาย จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งจั ด ทํ า โครงการพั ฒ นา
ห้องปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร์ (ห้อง 334) สาขาวิชาการบัญชี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ระบบ LAN) ให้ครบถ้วนตามจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่
5.2 มีเครื่องสํารองไฟในกรณีไฟตกหรือดับ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
จํานวน 10 จุด
- ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (เพิ่มเติม)
- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จํานวน 4 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ของสาขาวิชาการบัญชี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้อง 334 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีครุภัณฑ์ประจําห้องเรียน ที่ทันสมัย มีสภาพดี เพียงพอ เหมาะสําหรับใช้ในการเรียน
การสอน สาขาวิชาการบัญชี
9.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ของสาขาวิชาการบัญชี
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 105
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ ห้องเรียน 632
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางอรญา กลนาวา

สาขาวิชาการบัญชี

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาชีพ
6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการศึกษานับว่ามีส่วนสําคัญ และเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งจําเป็นต่อ
การเรียนการสอน ในยุคดิจิทัล เป็นอย่างมาก สําหรับนักเรียน นักศึกษาใช้เป็นแหล่งการ
ค้นคว้าหาความรู้ ห้องเรียนจึงจําเป็นต้องมีครุภัณฑ์ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียน
การสอน และเครื่องปริ้นเตอร์ในการจัดทําเอกสารต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเรียน
การสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อให้ห้องเรียนมีเครื่องปริ้นเตอร์ในการพิมพ์หนังสือและใช้ในการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีห้องเรียน และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานได้ 100 %
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีห้องเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
9.2 มีเครื่องปริ้นเตอร์ในการพิมพ์หนังสือและใช้ในการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การปฏิบัติงานในการจัดทําเอกสารต่างๆ และการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ
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โครงการที่ 106
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 633 สาขาวิชาการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวศรีสุดา ภาคชัย

สาขาวิชาการบัญชี

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาชีพ
6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากสาขาวิชาการบัญชี ได้ทําการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่ยัง
มีห้องปฏิบัติการเฉพาะของสาขาวิชาการบัญชีเพื่อใช้ใ นการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
อีก ทั้ง เพื่ อ เป็ น การฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นนัก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติจ ริ งได้ต ามลั ก ษณะรายวิ ช าและ
ตามสมรรถนะรายวิชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอน จึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องเรียน 633 ของสาขาวิชาการบัญชี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มหี ้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สาขาวิชาการบัญชี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- พัดลมเพดานโคจร จํานวน 2 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,800 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- พัดลมเพดานโคจร จํานวน 2 ตัว
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 พัดลมเพดานโคจร จํานวน 2 ตัว
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ

3,800
3,800

หมายเหตุ

- 473 -

โครงการที่ 107
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 635 สาขาวิชาการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวศุภกานต์ ดิดขํา

สาขาวิชาการบัญชี

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาชีพ
6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากสาขาวิชาการบัญชี ได้ทําการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่ยัง
มีห้องปฏิบัติการเฉพาะของสาขาวิชาการบัญชีเพื่อใช้ใ นการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป็ น การฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ได้ ต ามลั ก ษณะรายวิ ช าและ
ตามสมรรถนะรายวิชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอน จึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องเรียน 635 ของสาขาวิชาการบัญชี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มหี ้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สาขาวิชาการบัญชี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- พัดลมเพดานโคจร
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

จํานวน 2 ตัว

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,800 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- พัดลมเพดานโคจร จํานวน 2 ตัว
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 พัดลมเพดานโคจร
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ

3,800
3,800

จํานวน 2 ตัว

หมายเหตุ
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โครงการที่ 108
โครงการจัดซือ้ โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ห้อง 342 และ 344 สาขาวิชาการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาการบัญชี

ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาชีพ
6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากสาขาวิชาการบัญชี ได้ทําการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)
มีจํานวนนักเรียนนักศึกษา ประมาณ 600 คน ในการจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียน
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้ตามลักษณะรายวิชาและตามสมรรถนะรายวิชาสอน แต่
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนชํารุด ได้แก่ โต๊ะ-เก้าอี้เรียน ห้อง 342 และ 344
จึงขอจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องดังกล่าว เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้เรียนที่มีสภาพดี เหมาะสําหรับใช้ในการเรียนการสอน
สาขาวิชาการบัญชี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
จํานวน 80 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ของสาขาวิชาการบัญชี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียน 342,344 สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ

จํานวน 80 ชุด

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 109
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 631 สาขาวิชาการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางกนกวรรณ หาญกําธร
ฝ่ายวิชาการ

สาขาวิชาการบัญชี

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาชีพ
6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากสาขาวิชาการบัญชี ได้ทําการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แต่ยังมีห้องปฏิบัติการเฉพาะของสาขาวิชาการบัญชีเพื่อใช้
ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง
ได้ ต ามลั ก ษณะรายวิ ช าและตามสมรรถนะรายวิ ช า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน จึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องเรียน 631
ของสาขาวิชาการบัญชี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มหี ้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สาขาวิชาการบัญชี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
จํานวน 1 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียน 631 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ

จํานวน 1 ชุด

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 110
โครงการส่งเสริมการเรียนรูผ้ ลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
สาขาวิชาการตลาด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาการตลาด
ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทะนุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียน ได้เรียนรู้เพื่อให้มีประสบการณ์ และ
ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะด้ า นอาชี พ เป็ น สํ า คั ญ เพื่ อ สร้ า งความสนใจใฝ่ แ ก่ ผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด ความคิ ด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยนําภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ และสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้กับครอบครัว และการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่นับวัน
จะเลือนหายไปให้คงอยู่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้กับคนรุ่นหลังไว้ โดยการ
เรี ย นรู้ ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ส ามารถถ่ า ยทอดความรู้
ความสามารถให้กับนักเรียนทั้งภาคเรียนที่ 1/2564
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ได้รับความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
5.2 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญาท้องถิ่น และนําไป
พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้
5.3 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างอาชีพอิสระ สร้างงาน สร้าง
รายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว
5.4 เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนําภูมิปัญญาชาวบ้านมาสร้างผลิตภัณฑ์ให้มี
เอกลักษณ์สามารถผลิตและจําหน่ายได้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนทั้งระดับชั้น ปวช.
จํานวน 30 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้น ปวช. จํานวน 30 คน สามารถปฏิบัติงาน และนําความรู้
ความสามารถที่ได้รับการฝึกปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนของ
นักเรียน นักศึกษา และสามารถสร้างอาชีพอิสระได้
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
300
ค่าวัสดุ
2,700
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

3,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรที่มีความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภายในวิทยาลัยฯ
9.2 นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาตระหนักและเห็นคุณค่า และความสําคัญในการดํารง
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถสร้างรายได้ และเป็นอาชีพอิสระ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 111
โครงการจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์สาํ หรับงานประมวลผลทั่วไป
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สงั คม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน ได้เปิดทําการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งจากนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนรู้คุณค่าและประโยชน์จากเทคโนโลยี
และมีความรู้และทักษะกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จําเป็นต่อกรพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น อี ก ทั้ ง นโยบายและจุ ด เน้ น การปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “อาชีวศึกษายกกําลังสอง” 1) พัฒนาวิทยาลัยเพื่อ
ความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 2) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, On-Ais,
Online, On-Demand) และ3) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทาง
วิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล)
ปัจจุบันสาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนต่างสาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สาขาวิ ช าการตลาด และสาขาวิ ช าการบั ญ ชี ซึ่ ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ได้รับโอนมาจากสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่ตอบสนองการสั่งงาน ทําให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ค้าง จอสีเพี้ยน ไม่รองรับการอัพเดตโปรแกรมรุ่นใหม่ได้
ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน จําเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อจํานวนผู้เรียน เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ภายใต้นโยบายและจุดเน้น “อาชีวศึกษายกกําลังสอง : Thailand Vocatinal Education
Eco-System : TVE2S)
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และเพียงพอสําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5.2 พัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียน
5.3 พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
5.4 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, On-Ais, Online, On-Demand)
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลทั่วไป จํานวน 10 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่ผู้เรียนในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ สาขาวิชาการเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงานประมวลผลทั่วไป ประจําห้องเรียน 345 สาขาวิชา
การเลขานุการและการจัดการสํานักงาน ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อจํานวนผู้เรียน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
10.3 แบบสอบถามความพึงพอใจทางด้านการใช้บริการห้องเรียน
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โครงการที่ 112
โครงการจัดซือ้ เครื่องสแกนเนอร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน
สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน ได้เปิดทําการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งจากนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนรู้คุณค่าและประโยชน์จากเทคโนโลยี
และมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จําเป็นต่อกรพัฒนาที่ยั่งยืน
อีกทั้งนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “อาชีวศึกษายกกําลังสอง” 1)พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะ 2)พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, On-Ais, Online, OnDemand) และ3)พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิ ช าชี พ
ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล)
ปัจจุบันสาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้
เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่เพียงพอ และเหมาะสมกับรายวิชา ซึ่งในการ
จัดการเรียนการสอนจําเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีภายใต้นโยบายและจุดเน้น “อาชีวศึกษายกกําลังสอง :
Thailand Vocatinal Education Eco-System : TVE2S)
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องสแกนเนอร์ไว้เป็นสื่อสําหรับการเรียนการสอน
5.2 พัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียน
5.3 พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
5.4 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, On-Ais, Online, On-Demand)
5.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล)
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องสแกนเนอร์
จํานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีเครื่องสแกนเนอร์ที่ให้บริการแก่ผู้เรียนในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ สาขาวิชาการเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องสแกนเนอร์ ประจําห้องเรียน 331 สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
10.3 แบบสอบถามความพึงพอใจทางด้านการใช้บริการห้องเรียน
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โครงการที่ 113
โครงการปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีธรุ กิจดิจิทัล (ห้อง 731)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสิทธิชัย

เสาเสนา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนที่
หลากหลาย ครบถ้วนได้แก่ ครูผู้สอน วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารจัดการชั้นเรียน ตลอดจน
อาคารสถานที่หรือห้องเรียนที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งล้วนแล้ว
มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยทําให้การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นนักปฏิบัติการเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลแบบมืออาชีพนั้น บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
และอัตลักษณ์ของหลักสูตรฯ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 7 เพื่อเป็น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2564
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 7 (731) เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
จํานวน 1 ชุด
- ระบบไฟฟ้าและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU
จํานวน 2 ตัว
- ผ้าม่านกันแสงแดด
จํานวน 65 ตรม.
- เครื่องขยายเสียงพร้อมลําโพง
จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ ที่มคี วามพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผสู้ อน และนักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมในการจัด
การเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การใช้งานของนักเรียน นักศึกษา โดยสอบถาม / สัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 114
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสิทธิชัย

เสาเสนา

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนที่
หลากหลาย ครบถ้ วนได้แก่ ครู ผู้ สอน วัสดุ ครุภัณฑ์ และการบริหารจั ดการชั้นเรี ยน
ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน มีความทันสมัย และทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้
งานมาอย่างยาวนานนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความชํานาญทางวิชาชีพ สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้กับอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่อง
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
(แบบที่ 1 ) จํานวน 1 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
- การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ Multifunction
แบบฉี ด หมึ ก พร้ อ มติ ด ตั้ ง ถั ง หมึ ก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 5 เครื่อง
รวมทั้งสิน้

15,000

15,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ทีม่ ีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การใช้งานของนักเรียน นักศึกษา โดยสอบถาม / สัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา
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โครงการที่ 115
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านไอที (IT) เพื่อวิถีชุมชน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสิทธิชัย เสาเสนา
และครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับ
การดํารงชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์สื่อสารเช่น
โทรศัพท์มือถือ นับได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องใช้งานเป็นประจําทุกๆ วัน ดังนั้น การใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยจึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และป้องกันการสูญเสียหรือได้รับผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการใช้งานได้
จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล จึงต้องเข้าไปช่วยส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้น
พื้ น ฐานที่ จํ า เป็ น ให้ กั บ คนในชุ ม ชนได้ นํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เพื่อส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานให้กับชุมชน
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา จํานวนอย่างน้อย 30 คน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ
คนในชุมชนได้
- คนในชุมชน จํานวนอย่างน้อย 50 คน ได้รับความรู้และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
200
ค่าวัสดุ
2,800
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

3,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 คนในชุมชนได้รับความรู้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
9.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 โดยสอบถาม / สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ
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โครงการที่ 116
โครงการนิทรรศการวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสิทธิชัย เสาเสนา
และครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการ จะต้องจัดทําโครงการวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โดยใช้ความรู้ ความชํานาญ และทักษะทางวิชาชีพในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจน
การจัดแสดงนิทรรศการและนําเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงาน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เผยแพร่ผลงานโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ชัน้ ปวช.3 และ ปวส.2
5.2 เพื่อให้ผู้ทสี่ นใจเข้าศึกษาเรียนรู้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผลงานจากการดําเนินการโครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช.3
- ผลงานจากการดําเนินการโครงการวิชาชีพ ระดับ ปวส.2
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพและนําไปประยุกต์
เพื่อพัฒนาผลงานด้านวิชาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
500
ค่าวัสดุ
1,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้การจัดทําโครงการวิชาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเผยแพร่และนําเสนอผลงานโครงการวิฃาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 โดยสอบถาม / สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ
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โครงการที่ 117
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จะต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่
หลากหลายครบถ้วน ได้แก่ ครูผู้สอน วัสดุครุภัณฑ์ การบริหารจัดการชั้นเรียน ตลอดจน
อาคารสถานที่หรือห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งล้วนแล้วแต่
มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยทําให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารเครื่องดื่มและพื้นที่สาธารณะ
5.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ตู้กระจกโชว์ผลงาน
จํานวน 1 รายการ
จํานวน 1 ชุด
- โปรเจคเตอร์ (เครื่องฉาย)
- เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จํานวน 2 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
- ห้องปฏิบัติการสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 23,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- โปรเจคเตอร์ (เครื่องฉาย)
รวมทั้งสิน้

23,000
23,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผสู้ อน นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการสาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รวมทั้งพื้นที่สาธารณะที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
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โครงการที่ 118
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการ สาขาวิชาแฟชัน่ และสิ่งทอ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวรัชนิกร ยอดดี

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องด้วยสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอได้รับครุภัณฑ์จาก สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเป็นชุดการนําเสนอแฟชั่น ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการนําเสนอ
แฟชั่น จึงขอปรับปรุงและขยายห้องเพื่อนําครุภัณฑ์ที่ได้รับมานั้นติดตั้ง เพื่อใช้ในการทําการ
เรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว และให้นักเรียนได้ใช้ครุภัณฑ์ที่ได้รับนั้นให้มีคุณค่าและ
ประโยชน์อย่างสูงสุดในการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องและขยายห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
5.2 เพื่อจัดทําห้องปฏิบัติการนําเสนอแฟชั่นให้พร้อมใช้งานในรายวิชาที่เปิดสอน
5.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ได้ห้องปฏิบัติการนําแสนอแฟชั่น จํานวน 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีห้องปฏิบัติการที่มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
- มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัย
- สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องปฏิบัติการ 223 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
60,000
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
20,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีห้องปฏิบัติการที่มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน
9.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ด้านครุภัณฑ์ที่ทันสมัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

80,000

- 521 -

โครงการที่ 119
โครงการซ่อมบํารุงจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวรัชนิกร ยอดดี

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษากําหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยจัดให้
มีความเหมาะสมของอาคารเรียนและผู้เรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน และมีความ
จํ า เป็ น ในการทํ างาน เนื่อ งจากเป็น เครื่ อ งมื อที่ ต้อ งมีก ารซ่อ มบํา รุ งรั ก ษาทุกปี เพื่ อคง
ประสิทธิภาพของจักรให้มีคุณภาพของจักรคอมพิวเตอร์ และในภาคเรียนที่ 2 /2562
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอได้รับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เย็บหน้าการผ้าเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5และเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําให้จักรคอมพิวเตอร์ของ
สาขาวิชาเสียหายหลายเครื่อง ดังนั้นสาขาวิชาจึงขอจัดซ่อมจักรเย็บผ้าเป็นอุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่จําเป็นของนักเรียนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ และเพื่อให้นักเรียนมีจักรเย็บ
ผ้าที่มีคุณภาพจึงต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี และเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเรื่องเงื่อนไขคุณภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อซ่อมบํารุงรักษาจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่ชํารุด
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
5.2 เพื่อให้นักเรียนมีจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานในรายวิชาที่เปิดสอน
5.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ซ่อมบํารุงรักษาประจําปี จักรอุตสาหกรรม
จํานวน 5 เครื่อง
- ซ่อมบํารุงรักษาประจําปี จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์
จํานวน 22 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- จักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
- สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องปฏิบัติการ 222 , 223 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 24,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
14,000
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

24,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
9.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทําให้นกั เรียนได้ใช้จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
9.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทําให้นกั เรียนได้ใช้จักรอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 120
โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทะนุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
สาขาวิ ช าวิ จิ ต รศิ ล ป์ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ ศิ ล ปะหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านงานศิลปะให้กับนักเรียน สาขาวิชาวิจิตร
ศิลป์ได้เห็นความสําคัญของการนําความรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นการให้บริการวิชาชีพในการพัฒนา
ชุมชนและส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้คุณค่ามีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทะนุบํารุง และพัฒนารักษา
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และประยุกต์โดยใช้วิชาชีพที่เรียนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ดังนั้นสาขาวิชาวิจิตรศิลป์จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ สาขาวิชาวิจิตร
ศิลป์ โดยครู นักเรียน ร่วมออกบริการชุมชน ด้านการเผยแพร่ความรู้ สายวิชาชีพศิลปกรรม
5. วัตถุประสงค์
5.1 บริการวิชาชีพการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยงานศิลปะ
5.2 ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 24 คน ได้ใช้ความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ให้เกิดประโยชน์
5.3 ครูและนักเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครู และนักเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. จํานวน 26 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครู และนักเรียนระดับชั้น ปวช. จํานวน 26 คน สามารถปฏิบัติงาน และนําความรู้
ความสามารถที่ได้รับการฝึกปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนของนักเรียน
นักศึกษา และสามารถสร้างอาชีพอิสระได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู นักเรียนสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จํานวน 26 คน ได้นําความรู้ ความสามารถออกบริการชุมชน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความชํานาญ และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 121
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทะนุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

- 530 -

3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียน ได้เรียนรู้เพื่อให้มีประสบการณ์
และส่งเสริมทักษะด้านอาชีพเป็นสําคัญ เพื่อสร้างความสนใจใฝ่รู้ และไม่ละเลยวิถีชีวิตที่
ดีงามของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
นับวันจะเลือนหายไปให้คงอยู่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้กับคนรุ่นหลังไว้โดย
การเชิญวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียนทั้งภาคเรียนที่ 2/2563
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บคุ ลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.
5.2 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถ
อนุรักษ์ศลิ ปะและวัฒนธรรม รู้ในภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นให้คงอยู่ได้
5.3 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสําคัญของภูมปิ ัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างอาชีพอิสระ
สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว
5.4 สร้างเจตคติที่ดีในการประดิษฐ์ชิ้นงาน และสามารถนําไปใช้ได้จริง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครู และนักเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. จํานวน 26 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครู และนักเรียนระดับชั้น ปวช. จํานวน 26 คน สามารถปฏิบัติงาน และนําความรู้
ความสามารถที่ได้รับการฝึกปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนของนักเรียน
นักศึกษา และสามารถสร้างอาชีพอิสระได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรที่มีความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภายในวิทยาลัยฯ
9.2 นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาตระหนักและเห็นคุณค่า และความสําคัญในการ
ดํารงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถสร้างรายได้ และเป็นอาชีพอิสระ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 122
โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทยสําหรับนักเรียน สาขาวิชาวิจติ รศิลป์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทะนุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
7 สร้างความเข็มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จัดทําโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทย
สําหรับนักเรียน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ในแหล่งเรียนรู้ ตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพและ
ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ อนุรักษ์และศรัทธา
ในวิชาชีพของตนเอง
5.3 เพื่อสนองนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูและนักเรียนทั้งระดับชั้น ปวช.
จํานวน 26 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและนักเรียนระดับชั้น ปวช. จํานวน 26 คน มีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
9.2 สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปกรรม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 123
โครงการกรอบกระจกใส่รูปภาพผลงานนักเรียน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทะนุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การเรี ยนการสอนของสาขาวิชาวิจิตรศิ ลป์มีลักษณะการเรี ยนการสอนแบบปฏิบั ติ
ชิ้นงาน นักเรียนลงมือปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
ประกอบกับทางแผนกวิชาฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ด้านจิตรกรรม จึงทําให้
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์มีผลงานด้านจิตรกรรมของนักเรียนเป็นจํานวนมาก จากเหตุผลดังกล่าว
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์เห็นค่าการทําโครงการกรอบกระจกใส่รูปภาพผลงานนักเรียน สาขาวิชาวิจิตร
ศิลป์ มีความสวยงามให้เกิดประโยชน์ในการใช้ตกแต่งอาคาร สถานที่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ในสาขาวิชาศิลปกรรมรุ่นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผลการดําเนินงานใส่กรอบรูปภาพผลงานนักเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อให้ผลงานนักเรียนได้จัดแสดงเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับรุ่นน้อง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- กรอบกระจกสําหรับใส่ผลงานศิลปกรรม จํานวน 20 กรอบ
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผลงานนักเรียนมีกรอบใส่เหมาะสม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้จัดทํากรอบกระจกสําหรับใส่รูปภาพผลงานของนักเรียนสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
และได้ภาพผลงานที่เหมาะสมกับการตกแต่งอาคารสถานที่
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 124
โครงการจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสัญชัย
ปี่แก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เมื่อปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เปิดสาขาวิชาเพิ่มขึ้นในระดับชั้น
ปวช. อีกหนึ่งสาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ทําให้จํานวนผูท้ ี่เรียนทางด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มทีจ่ ํานวนผู้เรียนนั้น จะเพิ่มมากขึ้นใน
ทุกปีการศึกษา แต่สภาพวัสดุ-ครุภัณฑ์ บางอย่าง ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และจํานวน
ห้องปฏิบัติการมีไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับผู้เรียนที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ผู้เรียน
ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ทางสาขาวิชาฯ จึงมีความจําเป็นที่จัดทํา
โครงการดังกล่าวนี้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถรองรับการประกันคุณภาพ ทั้งภายใน และ
ภายนอก ของสถานศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาห้องปฏิบัติการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ให้มี
จํานวนที่เพียงพอ และทันสมัย เหมาะสมกับการเรียน การสอน เพื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพของสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
จํานวน 30 เครื่อง
- คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลกราฟิก
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
จํานวน 30 ชุด
- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ และตัดสติ๊กเกอร์ (ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 50 ซ.ม.) จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่อง Laser Interactive Projector พร้อมจอภาพ
จํานวน 1 ชุด
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch Hub)
จํานวน 2 เครื่อง
- ตู้เก็บเอกสารกระจายสัญญาณฯ ขนาด 6U พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
- ระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย Internet (อุปกรณ์ติดตั้ง) จํานวน 1 ระบบ
- ผ้าม่านบังแสงแบบจีน รางสไลด์ พร้อมติดตั้ง (ขนาด 16 ตรม.) จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- การดําเนินการจัดกิจกรรม การเรียน-การสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มีห้องเรียนเพิ่ม และมีวัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัย มีจํานวน
เพียงพอต่อผู้เรียน มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มากยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับการ
ประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษา ทั้งจากภายใน และภายนอก
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 125
โครงการติดตัง้ หลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสาขาวิชาการท่องเที่ยว
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวยังไม่มีหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่าอาคารเรียน ซึ่งใน
ฤดูฝนทําให้นักเรียน นักศึกษาที่เดินเรียนระหว่างอาคารเรียน เปียกฝนและเป็นอุกสรรค์ในการ
เรียนการสอน ทางสาขาวิชาจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดิน
เรียนระหว่างอาคารเรียน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความสะดวกในการเดินทางไปเรียนระหว่างอาคารเรียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จํานวน 106 คน ครู 4 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนได้ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
9.2 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 126
โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจั ด การฝึ ก อาชี พ ในสถานประกอบการเป็ น นโยบายที่ สํ า คั ญ ขอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเปิด
โอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการได้มีส่วน ร่วมในการจัดการศึกษา อีกทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานประกอบการ
การจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนา
เครือข่ายครูฝึกในสถาน ประกอบการ ตลอดจนการสัมมนานักเรียนฝึกอาชีพ และรายงาน
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จึงเป็นการ เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวจึงได้
จัดทําโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาแก่นักเรียน
5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ฝึกอาชีพให้กับนักศึกษา
5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จํานวน 35 คน และครู 4 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จากอาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษา มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง รวมถึง
ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
9.2 นักศึกษา ได้บูรณาการการเรียน นอกห้องเรียน เสริมสร้างประสบการณ์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 127
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการอาหารเครื่องดื่มและพื้นทีส่ าธารณะ
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จะต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่
หลากหลาย ครบถ้วน ได้แก่ ครูผู้สอน วัสดุครุภัณฑ์ การบริหารจัดการชั้นเรียน ตลอดจน
อาคารสถานที่หรือห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
ความสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยทําให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารเครื่องดื่มและพื้นที่สาธารณะ
5.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- พื้นหินขัด
จํานวน 1 รายการ
- ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
จํานวน 1 ชุด
- เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จํานวน 2 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
- ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผสู้ อน นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการอาหารเครื่องดื่มและพื้นทีส่ าธารณะ
ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 128
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการลีลาการผสมเครื่องดื่ม สาขาวิชาการท่องเที่ยว
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้
ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก แต่ประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีทักษะใน
การแสดงลีลาในการผสมเครื่องดื่ม ดังนั้น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสม
เครื่องดื่มจึงเป็นการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการแสดง ลีลาการผสมเครื่องดื่ม
มากยิ่งขึ้น และเพื่อเตรียมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนสาขาวิชาท่องเที่ยวเกิดทักษะในการแสดงลีลาการผสมเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อให้นักเรียนสาขาวิชาท่องเที่ยวสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้
5.3 เพื่อเตรียมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จํานวน 106 คน ได้ฝึกทักษะ
ในการาผสมเครื่องดื่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน เกิดทักษะและประสบการณ์ในการผสมเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ในการผสมเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันลดลง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 129
โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยว

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้แต่ละสาขาวิชา
นํานักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธา ในวิชาชีพของตนเองนั้น วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุ โขทั ยจึงได้ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสาขาวิชา นํานักเรี ยน นักศึกษา
ศึกษาดูงานตามสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน และสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
ด้วยการเรียนการสอนของสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นการเรียน
ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะต้องมีการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียนเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาเกีย่ วกับ
วิชาชีพของตนเอง
5.3 เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จํานวน 106 คน
และครู จํานวน 4 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้รบั ความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาใน
วิชาชีพของตนเอง รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน ระดมทรัพย์จากผู้เรียน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
รวมถึงประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันลดลง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 130
โครงการจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทะนุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การผลิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ นอกจากหลักวิชาการในการประกอบอาชีพแล้ว ยังมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
บําเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น และเกิดจิตสํานึกในการ
แสดงจิตอาสาอย่างแท้จริง ด้วยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาช่วยกันดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.2 เพื่อให้นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวร
และมีพื้นฐานในการอยูร่ ่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
5.3 เพื่อให้นักศึกษาได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข นํามาใช้
ในการแสดงจิตอาสาให้เกิดความยั่งยืน
5.4 เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน
5.5 เพื่อให้นักศึกษา ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนํามาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
ให้แก่สถานศึกษา และสังคม
5.6 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีน้ําใจและจิตสาธารณะ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 จํานวน 25 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสาธารณะและมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอย่างค่อนข้าง
ถาวรหรือถาวร สามารถอยูร่ ่วมกันในสังคมได้เป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
- ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนําทรัพยากรที่เหลือใช้ มาสร้างประโยชน์ให้สังคมได้
- ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยกันดูแล และร่วมกัน รณรงค์แก้ไขปัญหาขยะ ในสถานศึกษาได้
ด้วยการช่วยสร้างจิตสํานึกให้ทุกคน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
500
ค่าใช้สอย
500
ค่าวัสดุ
1,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดจิตสํานึกที่ดี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
9.2 นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวร
และมีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
9.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาประยุกต์ใช้
9.4 นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
9.5 นักศึกษา ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนํามาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
ให้แก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
9.6 นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีน้ําใจและจิตสาธารณะ
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 131
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ในระดับ ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและ
เพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การศึ กษาระบบทวิ ภาคี เป็ นการจั ดการศึ กษาวิ ชาชี พที่ เกิ ดจากข้ อตกลงระหว่ าง
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันกับสถานประกอบการที่ ทําความร่ วมมื อในเรื่องการจั ด
หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ มี แนวทางการศึกษาโดย
สถานศึกษาจัดสอนรายวิชาในสถานศึกษาตามแผนการเรียน และสถานประกอบการจัดฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการตามแผนการฝึกอาชีพโดย ระยะเวลาการฝึกอาชีพ จะยาวนานกว่าการฝึก
ประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาภาคปกติ ในการดําเนินงานก่อนการฝึกอาชีพ จําเป็นต้อง
จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจและข้อตกลงต่างๆ เพื่อ
ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบสถานศึกษา ข้อบังคับสถานประกอบการ แนวทางการเรียน
การสอนสถานศึกษา และการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ผู้รับผิดชอบและการดูแล
ผู้เรียน ขั้นตอน วิธีการบันทึกการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในคู่มือ นักเรียน และการประพฤติปฏิบัติ
ขณะที่ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ อยู่ในสถานประกอบการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
5.2 สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
5.4 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
และเซ็นอนุญาตให้ผู้เรียนเข้ารับการฝึกอาชีพ
5.5 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี ที่ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 จํานวน 25 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน/ฝึกอาชีพและ
สามารถปฏิบัติตนในสถานประกอบการ รวมถึงสามารถบันทึกการฝึกงาน/
ฝึกอาชีพ และจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอต่อวิทยาลัยฯ ได้
- ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของผู้เรียน
เซ็นอนุญาตให้ผู้เรียนเข้าฝึกอาชีพ และตอบคําถามเพื่อนําความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองมาทําการวิจัย และพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
500
ค่าใช้สอย
500
ค่าวัสดุ
1,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ รู้และเข้าใจ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ เข้าใจเกณฑ์การประเมินผล และทราบวิธีการ
ติดต่อวิทยาลัยฯ เมื่อต้องการสอบถามหรือแจ้งปัญหา และได้ทราบความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 132
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ ว ยภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ มี น โยบายให้ นั ก ศึ ก ษา ศึ ก ษาดู ง านในสถาน
ประกอบการเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเองนั้น ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจึงได้ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น ปีที่ 1 ได้ศึกษาดูงานตามสถานประกอบการที่จัดการเรียน
การสอนร่วมระบบทวิภาคี เพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน และ
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
5.3 เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสําหรับการฝึกอาชีพในชั้นปีที่ 2
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี จํานวน 15 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษา ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเองรวมถึงได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 21,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
5,000
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
11,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

21,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
9.2 นักศึกษาที่ออกกลางคันมีจํานวนลดลง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 133
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทํานุบาํ รุงศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วัฒนธรรมไทยได้ผ่านการสร้างสรรค์ สั่งสม เลือกสรร ปรับปรุง แก้ไข และสืบทอด
จนกลายเป็นวัฒนธรรม ประจําชาติที่คนไทยมีส่วนเป็นเจ้าของ และมีส่วนสําคัญในการรักษา
และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศได้ให้ความสําคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้การพัฒนา เศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน
เปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม มีผลทําให้วิถีชีวิตและสังคมไทยเปลี่ยนแปลง
เกิ ด อํ า นาจนิ ย มและวั ต ถุ นิ ย มขึ้ น นอกจากนี้ กระแสวั ฒ นธรรมจากต่ า งประเทศเข้ า สู่
สังคมไทยอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง เป็นผลให้ประชาชนและเยาวชนจํานวนมากหลงใหล
ชื่นชมกับวัฒนธรรมต่างชาติอย่างขาดการเลือกสรร ทําให้สูญเสียเอกลักษณ์ ความเป็นปึกแผ่น
มั่นคงของสังคมไทย ก่อให้เกิดปัญหาทางวัฒนธรรมขั้นรุนแรงและขั้นวิกฤต เยาวชนและ
ประชาชนสมัยใหม่ไม่ตระหนักในคุณค่า เห็นเป็นสิ่งที่ล้าหลัง น่าละอาย ไม่สนใจศึกษาสิ่งที่ดี
ในภูมิปัญญาของคนไทยที่มีมาแต่เดิม ขาดการปลูกฝังและการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ
เยาวชนไม่ สามารถเข้าถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของไทย ดังนั้น จึ งเห็นสมควรจัดทํ า
โครงการเพื่อให้นิสิต นักเรียน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าทาง
วัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชน
5.3 เพื่อผลักดันให้เกิดพลังร่วมของเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการทํานุ-บํารุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและนําไปชี้นําในสังคมได้
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุนทรียภาพด้านศิลปวัฒนธรรม
9.3 นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออกในทางที่ดีงาม และสร้างสรรค์สังคม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 134
โครงการส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกัน
ธํารงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต จึงเป็นหน้าที่สําคัญของโรงเรียนที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้
เยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์ นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจํ า ชาติ ประชาชนชาวไทยที่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ จึ ง ได้ ยึ ด หลั ก ธรรมคํ า สอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ
เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตสํานึกในความเป็นไทย โดยแสดงออกในกิจกรรมที่หลากหลาย
นอกจากนั้นในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถทั้งในด้านการแสดง แสดงผลงานทางนิทรรศการ และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสมตลอดปีการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.2 เพื่อความรักความผูกพันระหว่างคนครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
5.3 เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ และมีความภาคภูมิใจใน ชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษา มีความตระหนัก และมีความมุ่งมั่นในการดํารงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป
9.2 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 135
โครงการบัณฑิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพสูส่ ังคม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

- 588 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่อให้คําแนะนํา ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนให้รู้วิธีการดูแลรักษาและพัฒนาทักษะ
ช่างชุมชน ให้สามารถ ซ่อมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณ์เบื้องต้น การประกอบอาชีพ ตลอดจนสร้าง
เครื อข่ ายความร่ วมมื อระหว่ างสถานศึ กษากั บชุ มชนในการถ่ ายทอดความรู้ และพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ยังทําให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้พัฒนาความรู้
ทางด้ านวิ ชาการ เพื่ อสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มและเสริ มสร้ างมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ ชุ มชน โดยครู
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวประสบความสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 ให้แนะนํา ถ่ายทอดความรู้ ให้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา ให้สามารถ
ซ่อมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เพื่อลดรายจ่ายโดยการยึดอายุ
การใช้งานของเครื่องมือ
5.2 เพื่อพัฒนา ทักษะ ด้านวิชาการและวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ได้นําความรู้ทางวิชาการ
และวิชาชีพถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
5.3 เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 39 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดํารงชีวิต
ประจําวัน ซึง่ จะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและ
การดํารงชีวิตของประชาชน
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
และได้รับความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
- นักศึกษามีทกั ษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ
และปฏิบัติงานในชุมชน
- สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา ให้มีความสามารถ
มีประสบการณ์
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษามีความสามารถและความเชื่อมั่นในการออกปฏิบัติงานให้บริการ วิชาชีพในชุมชน
9.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
9.3 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบํารุงรักษา การซ่อมบํารุงเบื้องต้นและการยืดอายุ
การใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดํารงชีวิตประจําวัน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 136
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหายาเสพติดก็ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น ไม่ว่าจะ
เป็นหญิงหรือชาย และส่วนใหญ่ปัญหายาเสพติดก็เกิดมาจากการอยากรู้และอยากลองของ
วัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นที่กําลังศึกษาอยู่ ดังนั้นสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน
จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม รู้จักห่างไกล
จากยาเสพติด เพื่อเป็นอนาคตที่ดีต่อประเทศชาติสืบไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้เรื่องของสารเสพติดให้โทษ
5.2 เพื่อให้นักศึกษา รู้จักแนวทางการป้องกันตนเองจากสารเสพติด
5.3 เพื่อให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งความเป็นโรงเรียนสีขาว
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 39 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้นักศึกษา เข้าใจถึงสารเสพติดให้โทษแก่ร่างกาย
- เพื่อให้นักศึกษา ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษา เข้าใจถึงสารเสพติดให้โทษ
9.2 นักศึกษา มีการป้องกันตนเองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
9.3 นักศึกษา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 137
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................

- 595 -

3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องด้วยในปัจจุบันวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ไม่ตระหนักถึงผลกระทบจาก
การที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม และส่วนใหญ่ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เกิดมาจากการใช้ชีวิตประจําวัน
ของทุกคน โดยเฉพาะวัยรุ่นที่กําลังศึกษาอยู่ ดังนั้นสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ
ชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม อีกทั้ง
ปลูกฝังให้นักศึกษา แสดงจิตอาสา ด้วยการแบ่งปัน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อ
สถานศึกษา เพื่อสังคม สามารถนําทรัพยากรนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนํา
ความสุขสู่สถานศึกษา และสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา ช่วยกันดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.2 เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน
5.3 เพื่อให้นักศึกษา ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนํามาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
ให้แก่สถานศึกษา และสังคม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 39 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้นักศึกษา ช่วยกันดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษา ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
9.2 นักศึกษา ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 138
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสอนวัดผลสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารในระดับ
ที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี และวิทยาลัย มีนโยบายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดย
กําหนดให้มีจัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษาซึ่งการสอบวัด
ความรู้จะเป็นไปตามมาตรฐาน ที่บ่งชี้ว่าใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ในระดับใด
การทราบระดับความรู้ของนักศึกษาจะทําให้ทราบแนวทางการพัฒนา การส่งเสริม นักศึกษาให้มี
ศักยภาพที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลคือ การพัฒนาหรือการใช้ชีวิตได้มากขึ้น
จึงจัดโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา เพื่อเตรียม
ความพร้อม จึงจัดโครงการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ก่อนสําเร็จการศึกษา และเสริมสร้างทักษะ
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ซึ่งการอบรมนี้จะกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัว มีความพร้อม
ในการเตรียมตัวที่จะใช้หรือพัฒนาตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการทํางานหรือใน
ชีวิตประจําวัน หลังสําเร็จ การศึกษาจากวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษา มีความพร้อมในการเตรียมตัวที่จะใช้ หรือพัฒนาตนเองในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการทํางานหรือในชีวิตประจําวัน หลังสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 39 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้นักศึกษา มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
- เพื่อการทํางานหรือในชีวิตประจําวัน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษมากขึ้น
9.2 นักศึกษา มีพัฒนาตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการทํางาน
หรือดํารงชีวิตประจําวัน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 139
โครงการสนับสนุนการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็น
เพียงเครื่องมือสนับสนุนการทํางานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับวิถี
ชีวิตของคนอย่างแท้จริง และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รูปแบบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการและกระบวนการทางสังคม รวมทั้งการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสิ้นเชิง อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวจึงเป็นทั้งโอกาส
และความท้าทายของประเทศในการวางแนวทางการดําเนินการด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานานและเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
5. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy) ให้แก่ นักศึกษา ในการนําเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่
ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรม
ตารางคํานวน โปรแกรมนําเสนองาน และสือ่ ออนไลน์ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด หรือมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานหรือระบบงานในองค์กรให้มคี วาม
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 39 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้ นักศึกษา พัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Literacy)
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
นักศึกษา พัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
สามารถนําเครือ่ งมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
แทปเลต โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํานวนโปรแกรมนําเสนองาน และสือ่ ออนไลน์
มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 140
โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทุกสาขาวิชา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทุกสาขาวิชา เป็นการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทํางาน ของผู้ประกอบวิชาชีพตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่า เป็นผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อ นามสกุล สาขาและระดับที่ผ่านการทดสอบ
เป็นหลักฐานยืนยันในทักษะ ฝีมือของตน ผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ เพื่อประเมิน ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของตน สามารถ
ขอรั บ การทดสอบฯได้ ที่ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานทั่ ว ประเทศ และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งเป็น
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบทั้ง
สองภาค โดยแต่ละภาคจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ของแต่ละภาค และเมื่อรวมคะแนนทั้ง
สองภาคแล้วจะต้องมี คะแนนไม่น้อยกว่า คะแนนที่กําหนดไว้ ใ นหลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธีการ
ทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ร้อยละ 70 ในการนี้งาน
วัดผลและประเมินผลจึงได้จัดทําโครงการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้ นักศึกษา
ได้เข้าทดสอบและสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 1.6
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ นักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้เข้าพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานทุกสาขาวิชา
5.2 เพื่อเป็นการสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนา
การเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษา ทีจ่ ะจบการศึกษา ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้าพัฒนาทักษะและ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทุกสาขาวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาผ่านพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทุกสาขาวิชา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
20,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ
ทุกสาขาวิชา

20,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาผ่านการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
9.2 สนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ
10.2 โดยการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา
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โครงการที่ 141
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือกรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปี 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็น
งานที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ดําเนินการ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 ส่งผลให้โครงสร้างการบริหารและส่วนราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลง ในปีการศึกษา 2555 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยรางวั ล พระราชทานแก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและ
สถานศึกษา พ.ศ. 2555 แล้ว ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยมอบให้องค์กร
หลักที่มีสถานศึกษา เป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินสถานศึกษา
พระราชทานประจําปี 2564 เป็นต้นไป และมีความสามารถในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานในด้านคุณภาพ นักเรียน
นักศึกษา การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และความดีเด่นของสถานศึกษา
5.3 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีทกั ษะในการจัดการและการทํางานร่วมกับผู้อื่น รวมถึง
สามารถนําทรัพยากร ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 เพื่อให้บคุ ลากรทางการศึกษาทุกคนและนักเรียนนักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
มีความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษามีความพร้อม ได้รับการประเมินเพื่อรางวัลพระราชทานประจําปี 2564
- สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานและสามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานในด้านคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และความดีเด่นของสถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพด้านการศึกษา การร่วมงานกับผู้อื่น และมีสุขภาพ
อนามัยทีแ่ ข็งแรง
- สถานศึกษาสามารถผลิตบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
100,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

100,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพด้านการศึกษา การร่วมงานกับผู้อื่น มีสขุ ภาพอนามัยที่แข็งแรง
เป็นบุคลากรที่ดีและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อออกไปพัฒนาสังคมในอนาคตต่อไป
9.2 สถานศึกษาสามารถผลิตบุคลากรที่มคี ุณภาพ รวมถึงความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งจะทําให้
ชุมชน มีการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลระหว่างดําเนินงานโครงการ
10.2 ติดตามผลหลังเสร็จสิน้ โครงการ
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โครงการที่ 142
โครงการห้องแสดงผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาคหกรรม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางวนิดา

ไกรกิจราษฎร์

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การเรียนการสอนวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์เป็นการประดิษฐ์งานฝีมือประเภท
ต่างๆหลายประเภทซึ่งเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าด้านฝีมือด้านศิลปะวัฒนธรรมของไทยที่ควรค่า
ต่อการเรียนรู้และสืบทอดมายังรุ่นต่อรุ่น ดังนั้นการจัดทําห้องโชว์ผลงานเป็นการรวบรวม
การเก็บรักษาชิ้นงานและเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้เรียน
และวิทยาลัยเป็นอย่างสูง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีที่เก็บและโชว์ผลงานฝีมือของนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อให้ห้องเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีห้องโชว์ผลงานทางด้านวิชาชีพคหกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
- เป็นแหล่งเรียนรู้งานวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีโต๊ะการปฏิบัติงานของครู
9.2 มีห้องโชว์ผลงานของนักเรียน
9.3 มีห้องปรับอากาศ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การปฏิบัติงานในการจัดผลงานของนักเรียนนักศึกษา

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 143
โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล
เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การวัดผลและประเมินผลในปัจจุบัน ต้องดําเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอด
ภาคเรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติ จากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตาม
ความเหมาะสม และการจัดทําแบบทดสอบก็ต้องได้มาตรฐานเช่นกัน กล่าวคือ ต้องสามารถแยก
ผู้เรียนที่เก่งและอ่อนได้ นักเรียน นักศึกษาที่เรียนเก่ง ควรได้คะแนนสูง นักเรียน นักศึกษาที่เรียน
ไม่ค่อยเก่งควรได้คะแนนต่ํากว่า การวิเคราะห์ข้อสอบจึงเป็นสิ่งสําคัญในการจัดทําแบบทดสอบให้
ได้มาตรฐาน ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ และสามารถทําการวิเคราะห์ข้อสอบใช้เองได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการคัดกรองข้อสอบให้มีความเที่ยงตรง
5.2 เพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการคัดกรองข้อสอบให้มีความเชื่อมั่น
5.3 เพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการคัดกรองข้อสอบให้มีอํานาจจําแนก
5.4 เพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการให้ได้ข้อสอบที่ได้มาตรฐานศาสตร์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร
จํานวน 2 คน
- ข้าราชการครู
จํานวน 52 คน
- พนักงานราชการ
จํานวน 5 คน
- ครูจ้างสอน
จํานวน 14 คน
รวม
จํานวน 75 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้พัฒนาตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการทํางาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผู้สอนได้รับความรู้และสามารถทําการวิเคราะห์ข้อสอบได้
9.2 ข้อสอบได้รับปรับปรุงให้มีมาตรฐานมากขึ้น
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้ทําข้อสอบในการประเมินผลปลายภาคเรียนได้มาตรฐาน
9.4 ครูผู้สอนสามารถปรับปรุงการสอนให้มีมาตรฐานตามหลักสูตรการเรียนการสอน
ได้ทันสมัยยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 144
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภายใต้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล (CEFR)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
- ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร
- ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก
- ส่งเสริมการยกระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
- ยกระดับความสามารถการจัดการเรียนการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้อง
กับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร
- ส่งเสริมให้มกี ารใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะทางภาษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

- 624 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน ครูผู้สอน และบุคลากรนั้น เป็นการ
พัฒนาทักษะทางภาษาการฟัง พูด อ่าน และการเรียน โดยสถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้
และพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาการเรี ย นการสอนตามความสอดคล้ อ ง/เชื่ อ มโยง/ภายใต้
ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่มุงเน้นการพัฒนาผู้เรียน ครู
และบุคลากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองการทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อสนองตอบการรับรองการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ
แนวคิด CEFR ภายใต้สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ภายใต้กรอบแนวคิด CEFR
5. วัตถุประสงค์
5.1 ส่งเสริมการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่ 4 ด้านของนักเรียน นักศึกษา
ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบแนวคิด CEFR
ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและเรียนต่อในระดับสูงต่อไป
5.3 เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดขี องนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
ที่มีต่อเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายใต้ CEFR
5.4 เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมสร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา จํานวน 1,500 คน ครูและบุคลากร จํานวน 100 คน
ได้รับการประเมินด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบแนวคิด CEFR ครบ ร้อยละ 100
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ทัศนคติที่ดี เห็นคุณค่า ตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ และพร้อมพัฒนาความสามารถทางภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลการเรียนรู้ทางภาษาที่ดีขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯมีพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่ 4 ด้านเพิ่มขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯมีการประเมินด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบแนวคิดCEFR ใน ระดับ A2
9.3 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯที่มีทัศนคติต่อเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 การสอบ
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โครงการที่ 145
โครงการห้องเรียนในมัธยม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ระดับการอาชีวศึกษามุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
และสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน
ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทัง้ การเป็นผู้ประกอบการเอง
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปร่วมกันคิดถึง
รูปแบบในการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพว่าจะมีแนวทางใดบ้าง ซึ่งล่าสุดทั้ง สพฐ. และ สอศ. ได้มีการ
ประชุมร่วมกันและมีข้อสรุปว่าจะมีการเปิดห้องเรียนอาชีวศึกษาขึ้นในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั่ว
ประเทศ โดยจะเป็นการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สําหรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนนั้นจะเป็นหลักสูตรด้านวิชาชีพ เช่น หลักสูตรโลโบติกส์ตามสิ่งที่ตัวเอง
ชอบ เป็นต้น ซึ่งตนคิดว่าเด็กจะสนใจเรียนวิชาชีพมากขึ้น
เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า หลักสูตรการเรียนการสอนจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความ
นิยมและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อเด็กสําเร็จการศึกษาแล้วจะมีทักษะวิชาชีพที่
สามารถก้าวไปเป็นเจ้าของสถานประกอบการเองหรือมีงานทําตามสาขาวิชาชีพเหล่านั้นที่ตัวเอง
เรียนมา หรือเด็กอาจจะอยากเรียนเพิ่มเติมต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้ ซึ่งจะเป็นวิธีการ
หนึ่งในการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การดําเนินโครงการเปิดห้องเรียนอาชีวศึกษาใน
โรงเรียนของ สพฐ. ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะช่วยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยัง
ขาดแคลนช่างเทคนิคและช่างเทคโนโลยี อีกทั้งเด็กที่เรียนจบแล้วจะมีงานทําอย่างแน่นอน
เพื่อเป็นการสนองนโยบาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ3 จะดําเนินการตามโครงการห้องเรี ยนในโรงเรียนมัธยม จํานวน 4 ประเภทวิชา 5
สาขาวิชา ประกอบด้วย ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
5.2 เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
5.3 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับนักเรียนมัธยม ทีส่ ําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.3) แล้ว จะมีทักษะวิชาชีพที่สามารถก้าวไปเป็นเจ้าของสถานประกอบการเองหรือมีงานทํา
ตามสาขาวิชาชีพเหล่านั้นที่ตัวเองเรียนมา
5.4 เพื่อสร้างความร่วมมือทีด่ ีระหว่างโรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษา
5.5 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวน 5 โรงเรียน
- ครูประจําสาขาที่ออกสอน 5 สาขา สาขาละ 2 คน จํานวน 10 คน
- ครูเครือข่ายในโรงเรียนมัธยม จํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน
จํานวน 10 คน
- นักเรียนมัธยมศึกษา 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 100 คน จํานวน 500 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีห้องเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม สร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักเรียนมัธยม
ที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา และกําลังจะสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.3) ให้มีทกั ษะวิชาชีพที่สามารถก้างไปเป็นเจ้าของสถานประกอบการเอง
หรือมีงานทําตามสาขาวิชาชีพเหล่านั้นที่ตัวเองเรียนมา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนจากกลุ่มเป้าหมาย มาศึกษาต่อสายอาชีพ
9.2 ได้โรงเรียนเครือข่าย ครูเครือข่ายในโรงเรียนมัธยม
9.3 สร้างความมั่นใจ สร้างอาชีพ สร้างชื่อเสียง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นที่รู้จัก
ได้ทันสมัยยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การกํากับติดตาม
10.2 การประเมินผล
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โครงการที่ 146
โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสคู่ ุณภาพมาตรฐาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตและพัฒนากําลังคน
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันกับ
สถานประกอบการในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียน
ใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ
โดยมีการจัดแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพการวัดผลและประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความ
เข้าใจทักษะ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมปฏิบัติงานได้จริง
ปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิคในการทํางาน สร้างและพัฒนา วางแผนจัดการพัฒนาตนเองและทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ให้มีความก้าวหน้าทางวิ ชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะนําไป
ปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ และมาตรฐานสมรรถนะ
ของสาขาวิชา
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ครูฝึกในสถานประกอบการ คือ บุคลากรที่อยู่ในสถาน
ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ทําหน้าที่สอนและฝึกอาชีพให้กับผู้เรียน ดังนั้นครูฝึกจึง
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
และในการทํางานได้ จึงจําเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนครูฝึก โดยสร้างความเข้าใจกับครูฝึกใน
สถานประกอบการ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในฐานะที่เป็นครูในสถานประกอบการ
วิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษาสุ โขทั ย ได้ รั บมอบหมายจากศู นย์ อาชี วศึ กษาระบบทวิ ภาคี
สํานักงานกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้ดําเนินการจัดโครงการ “อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ครูฝึกในสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึ กษาสุโขทัย สังกั ด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างและพัฒนาสมรรถนะของครูฝึกในสถานประกอบการ
5.2 เพื่อพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความรู้ ความใจ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5.3 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกงานในสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 ให้มีสมรรถนะนําไป
ปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ และมาตรฐานสมรรถนะ
ของสาขาวิชา
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูนิเทศก์จากสถานศึกษา
จํานวน 100 คน
- ครูฝึกในสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จํานวน 200 คน
- นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จํานวน 750 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูฝึกในสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และบทบาทของครูฝึกในสถานประกอบการ
- ครูนิเทศ และครูฝึกในสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 มีทักษะ
ในการเขียนแผน การฝึกอาชีพ และการประเมินผลการฝึกอาชีพ
- นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกงานในสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 มีสมรรถนะ
นําไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ และ
มาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูฝึกในสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และบทบาทของครูฝึกในสถานประกอบการ
9.2 ครูนิเทศและครูฝกึ ในสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 มีทักษะในการเขียนแผนการฝึกอาชีพ และการประเมิน
ผลการฝึกอาชีพ
9.3 นักเรียน นักศึกษา ที่ฝกึ งานในสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 มีสมรรถนะ
นําไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพสระได้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ และมาตรฐาน
สมรรถนะของสาขาวิชา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
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โครงการที่ 147
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสาขางานที่เกี่ยวข้อง

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. มีจํานวนผู้เรียนที่
ต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการศึกษาวิชาชีพมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงต้องมีอุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจํานวนผู้เรียน จึงจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
5.2 เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล
โต๊ะสแตนเลส
ตู้เย็นขนาด 7.2 คิวบิกฟุต
หม้อทอดไฟฟ้า
เครื่องปิ้งขนมปัง
เครื่องทําแซนวิช
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
พัดลมโคจร 16 นิ้ว
กระดานไวท์บอร์ดมีล้อเลื่อน 80/120
จอรับภาพชนิดมือถือดึง เส้นทแยงมุม 100 นิ้ว
ชุดเครื่องเสียง ห้อง ป.ตรี
เครื่องปริ้นเตอร์แบบ Inkjet
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
ขาหยั่งเขียนภาพพร้อมอุปกรณ์
พัดลมเพดาน 3 ใบพัด
พัดลมเพดานโคจร
คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์พร้อมจอ

จํานวน
1 เครื่อง
2 ตัว
1 เครื่อง
2 ใบ
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 อัน
4 ตัว
1 อัน
1 อัน
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
10 อัน
1 เครื่อง
4 เครื่อง
13 ชุด

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
ทท.ห้องปฏิบัติการฯ
ทท.ห้องปฏิบัติการฯ
ทท.ห้องปฏิบัติการฯ
ทท.ห้องปฏิบัติการฯ
ทท.ห้องปฏิบัติการฯ
ทท.ห้องปฏิบัติการฯ
ทท.ห้องเรียนชั้น 3
ทท.ห้องเรียนชั้น 1
ทท.ห้องเรียนชั้น 1
ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วิจิตรศิลป์ ห้อง 521
วิจิตรศิลป์ ห้อง 521
วิจิตรศิลป์ ห้อง 523
สาขาวิชาการบัญชี 334
สาขาวิชาการบัญชี 342
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6.2 เชิงคุณภาพ
- ฝ่ายวิชาการมีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , งปม– ระยะสั้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 731,350 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- ครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ฝ่ายวิชาการมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ

731,350
731,350

- 640 สรุปงบหน้ารายจ่าย
ปี งบประมาณประจําปี พ.ศ.2564
ึ ษาสุโขท ัย
วิทยาล ัยอาชวี ศก
ประเภทเงิน
ที่

ชื่อโครงการ

งปม.

หมายเหตุ

อุดหนุน

รายได้

เรียนฟรี 15 ปี

งานวางแผนและงบประมาณ
1

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2

โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5,600
3,000

3

โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานวางแผนและงบประมาณ

5,000

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า

5

โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู สาขาวิชาและสถานศึกษา

6

โครงการประเมินการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2563

7

โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานประกันคุณภาพ

15,000
3,000
20,500
2,500

งานความร่วมมือ
8

โครงการทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบการ ประจําปีการศึกษา 2564

9

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในงานความร่วมมือ

10,000
5,000

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
10

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

11

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

12

โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

รอจัดสรร
5,000
35,000

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
13

โครงการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

200,000

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
14

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจําปี พ.ศ. 2564

90,000

15

โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564

16

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

17

โครงการปรับปรุงห้องสํานักงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

18

โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน

รอจัดสรร

19

โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตราฐานนานาชาติ

รอจัดสรร

รอจัดสรร

รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
129,500
20,000

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
20

โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม

20,000

280,475

21

โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

5,000

22

โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

5,000

23

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2564

24

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

5,000

25

โครงการการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

3,000

งานครูที่ปรึกษา

รอจัดสรร

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
26

โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

2,000

27

โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2,000

28

โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม

30,000

15,000

- 641 ประเภทเงิน
ที่

ชื่อโครงการ

งปม.

หมายเหตุ

อุดหนุน

รายได้

เรียนฟรี 15 ปี

29

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

2,000

30

โครงการจัดการถ่ายรูปหมู่และจัดทําทําเนียบผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

31

โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ" open house

32

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

33

โครงการจัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564

34

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564

35

โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

36

โครงการปฐมนิเทศ และลงนามทําสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งบ กยศ.

37

โครงการจิตอาสา "อาชีวศึกษา สร้างฝีมือชน คนดี มีจิตสาธารณะ" ปันเวลา แชร์ ความสุข

งบ กยศ.

38

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้ก้ยู ืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งบ กยศ.

เก็บเงินจากนักเรียน นักศึกษา
20,000

20,000
5,000

50,000
2,500

เก็บเงินจากนักเรียน แรกเข้า 100 บาท

7,500
5,000

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
39

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล

80,000

40

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล

41

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา)

รอจัดสรร

42

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education To Employment)

รอจัดสรร

43

โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ

รอจัดสรร

44

โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21

รอจัดสรร

45

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21

รอจัดสรร

46

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการลูกเสือ
และเนตรนารีวิสามัญ

รอจัดสรร

47

โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตราฐานอาเซียน

รอจัดสรร

48

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

รอจัดสรร

49

โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม

50

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งบหน้า

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

รอจัดสรร
29,700

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
51

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบ All in One

5,500

52

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษา

53

โครงการอบรมด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

150,000
20,000

54

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

10,000

55

โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนวิทยฐานะ

80,000

56

โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

งบหน้า

57

โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ หมวดวิชาสมถนะแกนกลาง

งบหน้า

58

โครงการรับครูอาสาสมัครจีน

งบหน้า

59

โครงการ ไม่เคยขาด ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ไม่ใช้งบประมาณ

งานการเงิน
60

โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ห้องงานการเงิน

30,000

งานบัญชี
61

โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ห้องงานบัญชี

10,600

งานพัสดุ
62

โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

งบหน้า

63

โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

งบหน้า

64

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเพื่องานพัสดุ

30,000

- 642 ประเภทเงิน
ที่

ชื่อโครงการ

งปม.

หมายเหตุ

อุดหนุน

รายได้

เรียนฟรี 15 ปี

งานประชาสัมพันธ์
65

โครงการจัดโครงการสื่อประชาสัมพันธ์

50,000

66

โครงการจัดซื้อกล้องสําหรับถ่ายภาพงานประชาสัมพันธ์

48,000

งานทะเบียน
67

โครงการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรงานทะเบียน

20,000

68

โครงการทําบัตรประจําตัว นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564

60,000

69

โครงการถ่ายเอกสารงานทะเบียน

15,000
งานอาคารสถานที่

70

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่

20,000

71

โครงการทําความสะอาดและซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ

90,000

72

โครงการต่อเติมโรงจอดรถและท่อระบายน้ํา อาคารบ้านพัก วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

73

โครงการซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

25,900

74

โครงการตกแต่งสถานที่ในวันสําคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

20,000

75

โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE)

200,000

รอจัดสรร

ฝ่ายวิชาการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
76

โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2,000

77

โครงการสัมมนาผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3,000

78

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา

79

โครงการนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

40,000
10,000

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
80

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ

50,000

81

โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน

60,000

82

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะความต้องการของตลาดแรงงาน

15,000

200,000

งานสื่อการเรียนการสอน
83

โครงการจัดหาชุดเครื่องขยายเสียงงานสื่อการเรียนการสอน

49,250

84

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)

27,500

85

โครงการการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

10,000

86

โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน

40,000

87

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ

88

โครงการการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและการวิเคราะห์ข้อสอบ

งานประเมินผลและวัดผล
10,000
4,000
5,000

งานวิทยบริการและห้องสมุด
89

โครงการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์

90

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปี 2564

91

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ห้องสมุด

งบหน้า
1,000
30,000

งานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
92

โครงการจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนรู้ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

รอจัดสรร

93

โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

รอจัดสรร

94

โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

95

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ ห้อง 122

สาขาวิชาสมรรถนะแกนกลาง
5,000
รอจัดสรร

96

โครงการ English Camp

10,000

97

โครงการ Christmas Day

10,000

- 643 ประเภทเงิน
ที่

ชื่อโครงการ

งปม.

หมายเหตุ

อุดหนุน

รายได้

เรียนฟรี 15 ปี

98

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 231 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

รอจัดสรร

99

โครงการห้องเรียน Math Virtual Classroom

รอจัดสรร

100 โครงการปรับปรุงห้อง 623 ประจําปีการศึกษา 2564

รอจัดสรร

สาขาวิชาการบัญชี
101 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 543 สาขาวิชาการบัญชี

7,600

102 โครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียน

5,000

103 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ ห้องเรียน 333

รอจัดสรร

104 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร์ (ห้อง 334) สาขาวิชาการบัญชี

รอจัดสรร

105 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ ห้องเรียน 632

รอจัดสรร

106 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 633 สาขาวิชาการบัญชี

3,800

107 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 635 สาขาวิชาการบัญชี

3,800

108 โครงการจัดซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ห้อง 342 และ 344 สาขาวิชาการบัญชี

รอจัดสรร

109 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 631 สาขาวิชาการบัญชี

รอจัดสรร

สาขาวิชาการตลาด
110 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน สาขาวิชาการตลาด

3,000

สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน
111 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลทั่วไป

รอจัดสรร

112 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์

รอจัดสรร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

113 โครงการปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ห้อง 731)
114 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

รอจัดสรร
15,000

115 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านไอที (IT) เพื่อวิถีชุมชน

3,000

116 โครงการนิทรรศการวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

1,500

สาขาวิชาโลจิสติกส์ซับพลายเชน
117 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์และซับพลายเซน

23,000

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
118 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

80,000

119 โครงการซ่อมบํารุงจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์

24,000

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
120 โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

1,500

121 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิจิตรศิลป์

1,500

122 โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทยสําหรับนักเรียน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

5,000

123 โครงการกรอบกระจกใส่รูปภาพผลงานนักเรียน สาขาวิจิตรศิลป์

10,000

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
124 โครงการจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

รอจัดสรร

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
125 โครงการติดตั้งหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร สาขาวิชาการท่องเที่ยว
126 โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว

รอจัดสรร
10,000

127 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารเครื่องดื่มและพื้นที่สาธารณะ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
128 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม สาขาวิชาการท่องเที่ยว

รอจัดสรร
5,000

129 โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระดมทรัพย์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ป.ตรี)
130 โครงการจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2,000

131 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2,000

132 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับบนักเรียนนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
133 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

21,000
รอจัดสรร

- 644 ประเภทเงิน
ที่

ชื่อโครงการ

งปม.

หมายเหตุ

อุดหนุน

รายได้

เรียนฟรี 15 ปี

134 โครงการส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

รอจัดสรร

135 โครงการบัณฑิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม

รอจัดสรร

136 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รอจัดสรร

137 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รอจัดสรร

138 โครงการสนับสนุนการสอนวัดผลสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ

รอจัดสรร

139 โครงการสนับสนุนการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

รอจัดสรร

รองฝ่ายวิชาการ
140 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทุกสาขาวิชา
141 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือกรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานปี 2564

20,000
100,000

142 โครงการห้องแสดงผลิตภัณฑ์สาขาวิชาคหกรรม

รอจัดสรร

143

โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา

รอจัดสรร

144

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภายใต้กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล (CEFR)

รอจัดสรร

145 โครงการห้องเรียนในมัธยม

รอจัดสรร

146 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอจัดสรร

147 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ

731,350

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

1.2

ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงห้องสํานักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม

โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โครงการการสร้างเครืองข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา
2563

โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ"

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

โครงการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2.11

2.12

40,000

2,000

45,000

2,000

2,000

3,000

5,000

5,000

5,000

300,475

20,000

129,500

200,000

5,000

ฝ่ายแผนงานฯ

โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

35,000

ฝ่ายแผนงานฯ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในงานความร่วมมือ

2.9

2.10

10,000

ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

โครงการทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการและมอบเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติสถานประกอบการ ประจําปีการศึกษา 2564

2,500

20,500

ฝ่ายแผนงานฯ

15,000
3,000

ฝ่ายแผนงานฯ

5,000

3,000

5,600

4,762,675

1,950,000

15,787,670

20,695,345

งบประมาณ
ที่ใช้

ฝ่ายแผนงานฯ

2.8

โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู สาขาวิชาและสถานศึกษา

2.5
ฝ่ายแผนงานฯ

โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า

2.4

ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

โครงประเมินการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2563

โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานวางแผนและงบประมาณ

2.3

โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานประกันคุณภาพ

โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.2

ฝ่ายแผนงานฯ

2.6

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

2.7

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2

- ค่าสิ่งก่อสร้าง

- ค่าครุภณ
ั ฑ์

งานตามภาระงานประจํา

1

1.1

ที่

10,000

5,000

5,000

5,600

ต.ค.-63

15,000

4,500

1,500

พ.ย.-63

45,000

2,000

5,000

20,000

15,000

15,000

200,000

ม.ค.-64

จังหวัดสุโขทัย

ธ.ค.-63

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2564

40,000

3,000

15,000

5,000

ก.พ.-63

2,000

20,000

5,000

2,000

15,000

เม.ย.-64

50,000

20,000

120,000

5,000

20,500

1,500

พ.ค.-64

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

5,000

มี.ค.-64

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

5,000

60,000

25,000

5,000

มิ.ย.-64

5,000

40,000

2,500

ก.ค.-64

25,000

3,000

ส.ค.-64

25,475

ก.ย.-64

หน่วย : บาท

40,000

2,000

45,000

2,000

2,000

3,000

5,000

5,000

5,000

300,475

20,000

129,500

200,000

35,000

5,000

10,000

2,500

20,500

3,000

0

4,762,675

15,000

5,000

3,000

5,600

0

0

15,787,670

20,695,345

รวมเป็นเงิน

- 645 -

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบ All in one

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมด้านกฏหมายและกฏระเบียบราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

โครงการสัมมนาผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2564

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา

โครงการนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ ประจําปีงบประมาณ 2564

2.55

2.56

2.57

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการตกแต่งสถานที่ในวันสําคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกงาน ประจําปีงบประมาณ 2564

2.52

2.53

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.54

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการต่อเติมโรงจอดรถและท่อระบายน้ํา อาคารบ้านพัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

10,000

40,000

3,000

2,000

20,000

25,000

200,000

90,000

20,000

15,000

20,000
60,000

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

48,000

50,000

30,000

215,000

150,000

10,600

30,000

158,500

300,000

300,000

80,000

10,000

20,000

150,000

5,500

29,700

50,000

80,000

5,000

10,000

5,000

งบประมาณ
ที่ใช้

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.51

โครงการทําบัตรประจําตัว นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2564

2.47

โครงการทําความสะอาดและซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ

โครงการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรงานทะเบียน

2.46

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.50

โครงการจัดซื้อกล้องสําหรับถ่ายภาพงานประชาสัมพันธ์

2.45

โครงการถ่ายเอกสารงานทะเบียน

โครงการจัดสื่อประชาสัมพันธ์

2.44

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเพื่องานพัสดุ

2.43

2.48

โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.42

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.49

โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ห้องงานบัญชี

โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ห้องงานการเงิน

2.39

โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

โครงการไม่เคยขาด ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย

2.38

2.40

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการรับครูอาสาสมัครจีน

2.37

2.41

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาสมรรถนะแกนกลาง

2.36

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนวิทยฐานะ

โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

2.34

2.35

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

2.27

ฝ่ายพัฒนาฯ

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564

โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

2.25

2.26

ฝ่ายพัฒนาฯ

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.24

ที่

3,000

20,000

25,000

7,500

4,000

18,000

12,500

12,000

25,000

25,000

4,000

40,000

ต.ค.-63

200,000

48,000

4,000

30,000

18,000

12,500

12,000

25,000

25,000

5,500

4,000

พ.ย.-63

4,000

18,000

12,500

12,000

25,000

25,000

80,000

4,000

ธ.ค.-63

20,000

4,000

18,000

12,500

10,600

12,000

25,000

25,000

4,000

ม.ค.-64

4,000

18,000

12,500

30,000

12,000

25,000

25,000

4,000

ก.พ.-63

10,000

2,000

90,000

20,000

4,000

18,000

12,500

12,000

25,000

25,000

10,000

75,000

4,000

5,000

มี.ค.-64

4,000

18,000

12,500

12,000

25,000

25,000

20,000

4,000

เม.ย.-64

40,000

7,500

4,000

18,000

12,500

26,500

25,000

25,000

4,000

40,000

5,000

10,000

พ.ค.-64

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

60,000

4,000

18,000

12,500

12,000

25,000

25,000

29,700

4,000

มิ.ย.-64

4,000

18,000

12,500

12,000

25,000

25,000

4,000

ก.ค.-64

4,000

18,000

12,500

12,000

25,000

25,000

4,000

ส.ค.-64

6,000

17,000

12,500

12,000

25,000

25,000

75,000

6,000

ก.ย.-64

40,000
10,000

2,000
3,000

20,000

25,000

200,000

90,000

20,000

15,000

60,000

20,000

48,000

50,000

30,000

215,000

150,000

10,600

30,000

0

158,500

300,000

300,000

80,000

10,000

20,000

150,000

5,500

29,700

50,000

80,000

5,000

10,000

5,000

รวมเป็นเงิน
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โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะความต้องการของตลาดแรงงาน

โครงการจัดหาชุดเครื่องขยายเสียงงานสื่อการเรียนการสอน

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)

โครงการการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ

โครงการการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและการวิเคราะห์ข้อสอบ

โครงการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2564

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ห้องสมุด

โครงการจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนรู้ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ ห้อง 122

โครงการ English Camp

โครงการ Christmas Day

2.60

2.61

2.62

2.63

2.64

2.65

2.66

2.67

2.68

2.69

2.70

2.71

2.72

2.73

2.74

2.75

10,000

4,250

60,000

250,000

ธ.ค.-63

3,800

4,250

4,000

49,250

ม.ค.-64

4,250

40,000

20,000

ก.พ.-63

3,800

4,250

มี.ค.-64

4,250

เม.ย.-64

7,600

4,250

27,500

15,000

พ.ค.-64

4,250

มิ.ย.-64

5,000

30,000

4,250

ก.ค.-64

5,000

4,250

ส.ค.-64

1,000

4,250

5,000

ก.ย.-64

30,000
0

1,000

51,000

5,000

40,000
4,000

20,000

27,500

49,250

15,000

60,000

250,000

รวมเป็นเงิน
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ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

โครงการปรับปรุงห้อง 623 ประจําปีการศึกษา 2564

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 543 สาขาวิชาการบัญชี

โครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ ห้องเรียน 333

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการบัญชีคอมพิวเตอร์ (ห้อง 334) สาขาวิชาการบัญชี

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ ห้องเรียน 632

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 633 สาขาวิชาการบัญชี

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 635 สาขาวิชาการบัญชี

โครงการจัดซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ห้อง 342 และ 344 สาขาวิชาการบัญชี

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 631 สาขาวิชาการบัญชี

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน สาขาวิชาการตลาด

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลทั่วไป

โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์

โครงการปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ห้อง 731)

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านไอที (IT) เพื่อวิถีชุมชน

2.78

2.79

2.80

2.81

2.82

2.83

2.84

2.85

2.86

2.87

2.88

2.89

2.90

2.91

2.92

2.93

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 231 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

โครงการห้องเรียน Math Virtual classroom

2.76

2.77

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

3,000

15,000

3,000

3,800

3,800

5,000

7,600

10,000

10,000
10,000

3,000

3,000

15,000
1,000

5,000

4,000

15,000

0

0

0

3,000

0

0

3,800

3,800

0
0

0

7,600
5,000

5,000

0

0

10,000

10,000

0

5,000

4,250

พ.ย.-63

0

4,250

ต.ค.-63

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

ฝ่ายวิชาการ

5,000

30,000

1,000

51,000

5,000

4,000

40,000

20,000

27,500

49,250

15,000

60,000

250,000

งบประมาณ
ที่ใช้

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน

2.59

ฝ่ายวิชาการ

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.58

ที่
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โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

โครงการซ่อมบํารุงจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิจิตรศิลป์

โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทยสําหรับนักเรียน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

โครงการกรอบกระจกใส่รูปภาพผลงานนักเรียน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

โครงการจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

โครงการติดตั้งหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารเครื่องดื่มและพื้นที่สาธารณะ สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว

2.96

2.97

2.98

2.99

2.100

2.101

2.102

2.103

2.104

2.105

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทุกสาขาวิชา

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือกรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปี 2564

โครงการห้องแสดงผลิตภัณฑ์สาขาวิชาคหกรรม

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ

โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.108

2.109

2.110

2.111

2.112

2.113

3
3.1

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ

โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2564

โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน

โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตราฐานนานาชาติ

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจํางบประมาณ 2564

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา)

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education Employment)

โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ

โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการลูกเสือและเนตรนารี
วิสามัญ

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

โครงการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจําปี พ.ศ. 2564

3.2

3.3

ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โครงการจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.106

2.107

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์และซับพลายเซน

2.95

ฝ่ายวิชาการ

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

โครงการนิทรรศการวิชาชีพ สาชาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.94

ที่

90,000

5,000

95,000

731,350

100,000

20,000

21,000

2,000

2,000

5,000

10,000

10,000

5,000

1,500

1,500

24,000

80,000

23,000

1,500

งบประมาณ
ที่ใช้
ต.ค.-63

21,000

2,000

10,000

23,000

พ.ย.-63

90,000

5,000

ธ.ค.-63

20,000

ม.ค.-64

100,000

10,000

1,500

24,000

ก.พ.-63

80,000

1,500

มี.ค.-64

731,350

เม.ย.-64

70,000

5,000

พ.ค.-64

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

5,000

มิ.ย.-64

2,000

ก.ค.-64

1,500

ส.ค.-64

ก.ย.-64

0

0

0

0

0

0

70,000

90,000

5,000

0

731,350

0

100,000

20,000

21,000

2,000

2,000

5,000

10,000

0

0

5,000
10,000

1,500

1,500

24,000

80,000

23,000

1,500

รวมเป็นเงิน

95,000
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โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

โครงการส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โครงการบัณทิฑอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการสนับสนุนการสอนวัดผลสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ

โครงการสนับสนุนการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายวิชาการ

โครงการจัดการถ่ายรูปหมู่และจัดทําทําเนียบผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โครงการจัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564

โครงการปฐมนิเทศ และลงนามทําสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โครงการจิตอาสา "อาชีวศึกษา สร้างฝีมือชน คนดี มีจิตสาธารณะ" ปันเวลา แชร์ความสุข

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายวิชาการ

โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)

4
4.1

ฝ่ายวิชาการ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

โครงการห้องเรียนในมัธยม

3.27

3.28

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนาฯ

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา

3.16

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย

3.17

โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

3.15

ที่

50,000

50,000

งบประมาณ
ที่ใช้
ต.ค.-63

พ.ย.-63

ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-63

มี.ค.-64

เม.ย.-64

พ.ค.-64

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564
มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

0

0

0

รวมเป็นเงิน

50,000

- 649 -

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก

รายละเอียดเอกสารภาคผนวก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการเอกสาร
งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปฏิทินงาน ประจําปีการศึกษา 2563 - 2564
คําสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
บันทึกเชิญคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บันทึกข้อความขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาตรการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประวัติความเป็นมา ของสถานศึกษา

หมายเหตุ

งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามผลผลิต
หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ

แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

อุดหนุน

รายได้

รวม

ประมาณการรายรับ

520,000

38,880,000

300,000

6,439,475

12,500,000

58,639,475

ประมาณการรายจ่าย

520,000

38,880,000

300,000

6,439,475

12,500,000

58,639,475

4,632,000

2,976,000

41,838,000

1. งบบุคลากร

-

1.1 เงินเดือน

34,230,000

-

29,000,000

29,000,000

1.2 เงินวิทยฐานะ
1.3 ค่าจ้างประจํา

3,300,000
330,000

3,300,000
330,000

1.4 เงินเดือนพนักงานราชการ

1,600,000

1,600,000

1.5 ค่าจ้างชั่วคราว

4,632,000

1.6 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าสอนพิเศษ

6,864,000

744,000

744,000

520,000

2,700,000

300,000

1,737,475

6,794,000

12,051,475

150,000

1,340,000

100,000

289,000

1,610,000

3,489,000

150,000

1,200,000

170,000

1,500,000

3,020,000

100,000

20,000

2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลาราชการ
2.1.3 ค่าทําการนอกเวลา

40,000

2.1.4 ค่าตอบแทนโครงการ
2.2 ค่าใช้สอย

2,232,000

120,000
10,000

50,000

100,000

99,000

100,000

299,000

50,000

457,200

1,631,600

2,413,800

48,600

350,000

548,600

150,000

125,000

2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ

100,000

50,000

2.2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

15,000

20,000

180,000

215,000

2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

25,000

20,000

105,000

150,000

200,000

200,000

10,000

145,000

200,000

231,600

111,600

343,200

2.2.5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ

10,000

35,000

2.2.7 เงินสบทบกองทุนประกันสังคม
2.2.8 เงินกองทุนทดแทน

15,000

2.2.9 ค่าใช้สอยโครงการ
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสํานักงาน

120,000

335,000

20,000

50,000

2.3.2 วัสดุโครงการ
2.3.3 วัสดุการศึกษา/วัสดุฝึก

50,000

152,000

540,000

742,000

100,000

679,275

2,481,800

3,716,075

30,000

160,000

260,000.00

406,475

886,600

1,393,075.00

200,000

1,182,000

1,622,000.00

20,000

31,000

51,000.00

2,800

12,200

30,000.00

100,000
100,000

15,000

140,000

2.3.4 วัสดุหนังสือ วารสาร ตํารา
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์

15,000

2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

15,000

5,000

20,000.00

2.3.7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

70,000

80,000

150,000.00

2.3.8 วัสดุยานพาหนะ ขนส่ง

10,000

10,000

20,000.00

2.3.9 วัสดุก่อสร้าง

10,000

20,000

30,000.00

2.3.10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

10,000

20,000.00

2.3.11 วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000

10,000.00

2.3.12 ค่าเวชภัณฑ์

50,000

2.3.13 วัสดุกีฬา

5,000

5,000.00

2.3.14 วัสดุเคมีภัณฑ์

20,000

2.3.15 วัสดุการเกษตร
ยอดยกไป

420,000

36,030,000

50,000.00

250,000

6,057,475

30,000

50,000.00

5,000

5,000.00

8,699,400

51,456,875

หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ
ยอดยกมา

แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

อุดหนุน

รายได้

รวม

420,000

36,030,000

250,000

6,057,475

8,699,400

51,456,875

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

100,000

900,000

50,000

312,000

1,070,600

2,432,600

2.4.1 ค่าไฟฟ้า

70,000

800,000

50,000

755,600

1,675,600

2.4.2 ค่าน้ําประปา

20,000

45,000

15,000

80,000

2.4.3 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข

5,000

35,000

40,000

2.4.4 ค่าโทรศัพท์

5,000

20,000

25,000

2.4.5 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม
3. งบอุดหนุน

312,000
-

-

-

3.1 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
4. งบลงทุน

-

4.1 ค่าครุภัณฑ์

1,950,000

-

312,000

70,000

30,000

100,000

70,000

30,000

100,000

1,500,000

3,450,000

1,500,000

3,450,000

-

1,950,000

4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ

-

1,200,000

1,200,000

5.1 สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น

700,000

700,000

5.2 สํารองจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

500,000

500,000

12,500,000

58,639,475

รวม

520,000

-

38,880,000

-

300,000

-

6,439,475

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งานวางแผนและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี

ปฏิทินงาน ประจําปีการศึกษา 2563 – 2564
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
กิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

กันยายน/มีนาคม

วันที่ 1 -10
ของทุกเดือน
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
2 สัปดาห์
วันที่ 1 – 5
ของทุกเดือน
ภายในวันที่ 31
พฤษภาคม
ภายในวันที่ 31กรกฎาคม
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
วันที่ 1 – 10
ของทุกเดือน
วันที่ 5 – 15
ของทุกเดือน

ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน เงินรายได้
บํารุงการศึกษาและเงินงบประมาณโครงการตามนโยบาย ให้
เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้และดําเนินการเรือ่ งการปรับแผนใช้
จ่ายเงินของสถานศึกษา
วิเคราะห์ค่าวัสดุฝึกแต่ละแผนกวิชาตามรายหัวของนักเรียน
นักศึกษา ขอความเห็นชอบและขออนุมัติค่าวัสดุฝึกจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและแจ้งผลการจัดสรรให้ฝา่ ยวิชาการ
ดําเนินการแจ้งแผนกวิชา จัดทํา สผ.1
ตัดแผนการจัดซื้อวัสดุสํานักงานของงานต่างๆ โดยให้จดั ซื้อภาค
เรียนละ 2 ครัง้
ตัดแผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารทุกฝ่าย
ตัดแผนการซ่อมแซมครุภัณฑ์ การล้างแอร์ประจําปีการศึกษา
ตัดแผนการใช้เงินค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่
ตัดแผนชุดงานค่าวัสดุฝึกทุกแผนกวิชาของภาคเรียนที่ 1

ตัดแผนชุดงานค่าหนังสือเรียนงวดสุดท้ายภาคเรียนที่ 1
ตัดแผนชุดงานค่าวัสดุฝึกทุกแผนกวิชาของภาคเรียนที่ 2
ตัดแผนชุดจัดซือ้ จัดจ้างโครงการที่ได้รับอนุมัตใิ นแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ
ตัดแผนชุดจัดซือ้ จัดจ้างโครงการของชมรมวิชาชีพโดยกําหนด
สัปดาห์ที่ 12 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการส่งชุดจัดซื้อโครงการ
ชมรม
สิงหาคม – กันยายน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
ตุลาคม – พฤศจิกายน จัดวางระบบควบคุมภายใน รายงานการจัดทําระบบการควบคุม
ให้หน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ประจําปีงบประมาณ
พฤศจิกายน
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณถัดไป
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ตัดแผนชุดงานค่าหนังสือเรียนงวดสุดท้ายภาคเรียนที่ 2
วันที่ 1 – 31 มีนาคม จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของวิทยาลัยประจําปีการศึกษา

หมายเหตุ

สรุปขนตอนการจ
้ั
ัดทําแผนปฏิบ ัติราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

แต่งตงคณะกรรมการจ
ั้
ัดทําแผนปฏิบ ัติราชการ

บ ันทึกข้อความแจ้งแนวทางการจ ัดทํา
แผนปฏิบ ัติราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รวบรวมโครงการและจ ัดทําร่างแผนปฏิบ ัติราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบ ัติราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยคณะกรรมการจ ัดทําแผน

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ดําเนินการแก้ไขร่างแผนปฏิบ ัติราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ึ ษา
คณะกรรมการบริหารสถานศก
ประชุมพิจารณาอนุม ัติแผนปฏิบ ัติราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

จ ัดทํารูปเล่มแผนปฏิบ ัติราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการประหยัดพลังงาน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. มาตรการประหยัดไฟฟ้า
1.1 เครื่องปรับอากาศ
1.1.1 ให้เปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 10.00 น. - 11.30 น. และ 13.00 น. -16.00 น. ในกรณีไม่มี
ผู้ปฏิบัติงานในห้องให้ปิดเครื่องปรับอากาศด้วย
1.1.2 วันหยุดราชการหากมีผู้ต้องมาปฏิบัติราชการให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาและไม่ให้ใช้
เครื่องปรับอากาศ
1.2 ไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
1.2.1 ให้เปิดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 17.00 น. ในกรณีไม่มี
ผู้ปฏิบัติงานในห้องให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างด้วย
1.2.2 หากมีการปฏิบัติงานนอกเวลาดังกล่าวให้ขออนุญาตต่อผู้อํานวยการวิทยาลัย
1.2.3 ไฟส่องป้าย ให้ปิดหลังเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ไฟบริเวณให้เปิดได้เมื่อเห็นว่ามืดแล้ว
1.2.4 ให้ยามรักษาความปลอดภัยกวดขันการปิดไฟฟ้านอกอาคาร
1.2.5 เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น เครือ่ งคอมพิวเตอร์ กระติกน้ําร้อน กาต้มน้ํา พัดลม และอื่น ๆ เป็นต้น
เมื่อไม่ได้ใช้ขอให้ปิดสวิทช์หรือดึงปลั๊กออกด้วย
2. มาตรการประหยัดน้าํ มันรถราชการ
2.1 ให้ลดและประหยัดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ของส่วนราชการลง 10%
2.2 ให้เจ้าหน้าที่ฯ ควบคุมการใช้รถยนต์ราชการกําชับพนักงานขับรถยนต์ไม่ให้ออกนอกเส้นทาง
3. มาตรการประหยัดน้าํ ประปา
3.1 ห้ามเปิดน้ําประปาทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้และปิดก๊อกให้สนิทและห้ามใช้น้ําอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น
4. มาตรการประหยัดพลังงานในภาพรวม ให้งานอาคารสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบกํากับดูแลการใช้ไฟฟ้าแสง
สว่างบริเวณนอกอาคาร ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดต่าง ๆ เช่น ไฟตามเสา หน้าอาคาร ไฟส่องป้าย ไฟราว
กําแพงรั้ว ไฟที่อาคารจอดรถ เป็นต้น โดยให้หัวหน้างานพัสดุ เป็นผู้ช่วยเลขานุการในการปฏิบัติดังกล่าวด้วย
5. มาตรการประหยัดพลังงานอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้นให้ถือปฏิบัติตามคําสั่งหรือระเบียบวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัยที่เคยออกไว้ก่อนหน้าที่เท่าที่ไม่แย้งหรือขัดกับคําสั่งนี้

ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเปิดทําการสอนให้ชื่อว่า “ โรงเรียนช่างทอผ้า ” โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียน
อุดมดรุณีเป็นที่เรียนชั่วคราว ทั้งนี้เนื่องจากอาคารเริ่มกําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ณ ถนนสิงหวัฒน์
เลขที่ 108 ตําบลธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และได้เปิดทําการสอนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2481
เป็นต้นมา เดิมเปิดสอนวิชาชีพทอผ้า รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อ
“ โรงเรียนการช่างสตรีสุโขทัย ” เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การศึกษาชาติเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาวิชาชีพตามความถนัดโดยขยายการศึกษาให้สงู ขึ้นและเปิดแผนก
วิชาชีพเพิ่มขึ้น
การดําเนินงานในปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเปิดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เปิดสอน 4 ประเภทวิชา
10 สาขาวิชา
10 สาขางาน
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
1. พณิชยกรรม
การบัญชี
การบัญชี
การตลาด
การตลาด
การเลขานุการ/การจัดการสํานักงาน การเลขานุการ/การจัดการสํานักงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ธุรกิจดิจิทัล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ธุรกิจดิจิทัล
2. คหกรรม
แฟชั่นและสิ่งทอ
เสื้อผ้าแฟชั่น
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร์
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
3. อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
4. ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์
วิจิตรศิลป์
คอมพิวเตอร์กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เปิดสอน 4 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา 10 สาขางาน
ประเภทวิชา
สาขา
สาขางาน
1. บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชี
การตลาด
การตลาด
ธุรกิจดิจิทัล
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
การจัดการสํานักงาน
การจัดการสํานักงาน
การจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเซน การจัดการโลจิสติกส์
2. คหกรรม
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
การจัดการดอกไม้และงานประดิษฐ์
3. อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การโรงแรม
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
4. ศิลปกรรม
ดิจิทัลกราฟิก
ดิจิทัลกราฟิก
3. ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดสอนในปีการศึกษา 2559

