บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
เมื่อวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เสนอให้คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย นั้น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 และนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทั้งยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัย จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย)
ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย นี้ เป็ นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แบบมุ่งเน้นผลงาน เน้นให้ส ถานศึกษามีการดำเนินงาน
โดยใช้ รู ป แบบการบริ ห ารและจั ด การโดยให้ บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการกำหนดทิ ศ ทาง
การดำเนิ น งานตลอดจนมี ก ารดำเนิ น งานตามนโยบาย โดยใช้ เป็ น เครื่อ งมื อ สำคั ญ ของการบริห ารจั ด การ
อาชีว ศึ กษาให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ของแผนยุท ธศาสตร์เพื่ อ การพั ฒ นาสถานศึ กษา 5 ปี
แผนปฏิบัติราชการและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งมอบให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนัก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาและสามารถควบคุ ม การใช้ จ่ า ยเงิน ในการบริ ห ารงานอาชี ว ศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยได้จัดทำขึ้นจากการระดมสมอง ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ ประหยัดและถูกต้อง
ตามระเบียบทางราชการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ท้ายนี้วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยต่อไป

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตุลาคม 2564
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565
สรุปงบหน้ารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดำเนินงานตามโครงการ
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ชื่อโครงการ
งานวางแผนและงบประมาณ
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนยุทธ์ศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า
โครงการจัดทารายงานการประเมินตนเองของครู สาขาวิชาและสถานศึกษา
โครงการประเมินการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2564
งานความร่วมมือ
โครงการทาบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2565
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โครงการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจาปี พ.ศ. 2565
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2565
รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการปรับปรุงห้องสานักงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
งานครูที่ปรึกษา
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
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ชื่อโครงการ

17 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565
19 โครงการอบรมพัฒนาโปรแกรมดูแลผู้เรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งานปกครอง
20 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
21 โครงการการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
22 โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
23 โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

หน้า
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119
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โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพสาหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยาย
โอกาส

127

25 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพสาหรับผู้ที่จะสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
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148
152
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164
169

24

35
36
37
38

โครงการจัดการถ่ายรูปหมู่และจัดทาทาเนียบผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ" open house
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564
โครงการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2565
โครงการทุนการศึกษาสาหรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
โครงการปฐมนิเทศ และลงนามทาสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โครงการจิตอาสา "อาชีวศึกษา สร้างฝีมือชน คนดี มีจิตสาธารณะ" ปันเวลา แชร์ ความสุข
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา)
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education To Employment)
โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ
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39 โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
40 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผู้เรียนเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการลูกเสือและเนตรนารี
41
วิสามัญ
42 โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตราฐานอาเซียน
43 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
44 โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม
45 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
46 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
47 โครงการปรับปรุงห้องสานักงาน งานบริหารงานทั่วไป
48 โครงการพัฒนาห้องสานักงาน งานบริหารทั่วไป
49 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
โครงการ ไม่เคยขาด ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย
50
อาชีวศึกษาสุโขทัย
51 โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ หมวดวิชาสมถนะแกนกลาง
52 โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
53 โครงการพัฒนาห้องสานักงาน งานบุคลากร
54 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
55 โครงการจัดทาเนียบบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
56 โครงการอบรมด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
57 โครงการวารสารงานบุคลากร
58 โครงการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
59 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
60 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งานการเงิน
61 โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารงานการเงิน

หน้า
193
198
203
207
211
217
221
226

230
234
238
242
247
252
257
262
267
271
276
280
285
290
295

ที่
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

ชื่อโครงการ
งานพัสดุ
โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานพัสดุ
โครงการต่อ พรบ. ยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการซ่อมแซมและบารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานประชาสัมพันธ์
โครงการ PR STVC Line OA (Line Official Account)
โครงการพัฒนาห้องงานประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
งานทะเบียน
โครงการจัดทาใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร
โครงการทาบัตรประจาตัว นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564
โครงการทาบัตรประจาตัว นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2565
โครงการถ่ายเอกสารงานทะเบียน
โครงการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่
โครงการมอบประกาศนียบัตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
โครงการพัฒนาห้องสานักงาน งานทะเบียน
งานอาคารสถานที่
โครงการตกแต่งสถานที่ในวันสาคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โครงการซ่อมบารุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการซ่อมแซมระบบประปาและสุขภัณฑ์ห้องน้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการทาความสะอาดและซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศ
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักผ่อน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการซ่อมบารุงกล้องวงจรปิดของสถานศึกษา
โครงการจัดทาตู้กระจกเก็บเอกสารและแสดงผลงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการซื้อน้ายาทาความสะอาด ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย

หน้า
299
303
307
311
315
319
323
327
331
335
339
343
347
351
355
359
363
367
371
375
379
383
387
391
395

ที่

ชื่อโครงการ

87 โครงการซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานบัญชี
88 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ห้องงานบัญชี
89 โครงการปรับปรุงห้องเก็บรักษาเอกสาร งานบัญชี
90 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชี
ฝ่ายวิชาการ
สาขาวิชาโลจิสติกส์
91 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียน 732 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
92 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เตาอบไฟฟ้าแบบ 2 ชั้น พร้อมขาตั้งและเตาอบไฟฟ้า 100 ลิตร
93 โครงการกั้นห้องปรับปรุงห้องเบเกอรี่ 2
94 โครงการปรับปรุงห้องเตรียมการสอน (ห้องพักครูสาขาวิชาหารและโภชนาการ)
95 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
96 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
97 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสาหรับนักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา
98 โครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านทางระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ประจาปีงบประมาณ
99
พ.ศ. 2565
100 โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
101 โครงการสัมมนาผู้เรียนหลังการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งานสื่อการเรียนการสอน
102 โครงการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
103 โครงการจัดหาชุดเครื่องขยายเสียง งานสื่อการเรียนการสอน
104 โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์จัดทาสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย
105 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)
106 โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์ส่องสว่างการจัดทาสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย
107 โครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนภาคปฏิบัติออนไลน์ New Normal
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
108 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ

หน้า
399
403
407
411

415
419
423
427
431
435
439
443
448
453
458
463
467
471
475
479
483
488

ที่

ชื่อโครงการ

109 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน
110 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะความต้องการของตลาดแรงงาน
111 โครงการนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอนภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานประเมินผลและวัดผล
112 โครงการการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
113 โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน
114 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ
115 โครงการการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและการวิเคราะห์ข้อสอบ
งานวิทยบริการและห้องสมุด
116 โครงการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์
117 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปี 2565
118 โครงการจัดทา C2 พร้อมป้ายไวนิลหน้าห้องสมุด
119 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ห้องสมุด
งานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
120 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
121 โครงการจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนรู้ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
สาขาวิชาสมรรถนะแกนกลาง
122 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง
123 โครงการ Christmas Day
124 โครงการ English Camp
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
125 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านไอที (IT) เพื่อวิถีชุมชน
126 โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
127 โครงการปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ห้อง 731)
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
128 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการนาเสนอแฟชั่น 221
129 โครงการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบารุงจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ยี่ห้อพาร์ฟ
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
130 โครงการติดตั้งหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
131 โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หน้า
492
496
500
505
509
513
517
521
525
529
533
537
541
545
549
553
557
561
565
569
573
577
581

ที่

ชื่อโครงการ

132 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารเครื่องดื่มและพื้นที่สาธารณะ สาขาวิชาการโรงแรมและการ
133
ท่องเที่ยว
134 โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
135 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานแม่บ้านโรงแรม
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ป.ตรี)
136 โครงการจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสาหรับบนักเรียนนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
โครงการส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการตลาด
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสานักงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิจิตรศิลป์
โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทยสาหรับนักเรียน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
โครงการกรอบกระจกใส่รูปภาพผลงานนักเรียน สาขาวิจิตรศิลป์
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ

หน้า
585
589
593
597
601
606
610
614
618
622
626
630
634
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สวนที่ 1
บทนำ
1. วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองตอความตองการของประเทศตามเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

พันธกิจ
1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพ ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
มุงตอบสนองตอความตองการของประเทศ
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสูสากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม
4. เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. สงเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพสูงขึ้นและมีความกาวหนาในวิชาชีพ

ยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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2. นโยบายและจุดเนนการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
จุดเนน
ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองครวมโดยใชพื้นที่เปนฐาน
ประเด็นนโยบายและการขับเคลื่อนจุดเนน
1. การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.1 ขับเคลื่อนศูนยบริหารเครือขายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of
Vocational Networking Management : CVM) และความเปนเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) เพื่อการพัฒนากำลังคนตามบริบทเชิงพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
1.2 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต (Future Skills) โดยการ Up-Skill Re-Skill
และ New-Skill และการเปนผูประกอบการภายใตศูนยพัฒนาอาชีพและการเปน
ผูประกอบการ (Career&Entrepreneurship Center : CEC)
1.3 สรางความเขมแข็งระบบความรวมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอยางเขมขนและมีคุณภาพ
2. การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน
2.1 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองครวมโดยใชพื้นที่เปนฐานในภาพรวมของจังหวัดโดย
ใช Big Data กำลังคนในพื้นที่
2.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ เพื่อการยกระดับคุณภาพ
อาชีวศึกษาแบบองครวม
2.3 ยกระดับการดำเนินงานศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) และเพิ่มประสิทธิภาพ
แอพพลิเคชั่นชางอาชีวะ “ชางพันธุ R อาชีวะซอมทั่วไทย”
2.4 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ การสะสม
หนวยการเรียนรู (Credit Bank) และการตอยอดองคความรูและสมรรถนะใหม หรือ
อาชีพใหม (New Job/Future Job)
2.5 พัฒนาทักษะวิชาชีพผูเรียนอาชีวศึกษาผานการฝกประสบการณและการปฏิบัติงานจริง
2.6 ขยายโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหกับเยาวชน ผูดอยโอกาส และผูพิการอยาง
ครอบคลุมเสมอภาค และเทาเทียมกัน
2.7 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในการใชและสรางนวัตกรรม
การเรียนรูที่ทันสมัยในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต
2.8 ยกระดับโครงการหองเรียนอาชีพ ที่ผูเรียนสายสามัญสามารถนำหนวยกิตไปใชใน
การศึกษาตอสายอาชีพหรือนำไปสูการประกอบอาชีพได
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3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจั ดการอาชี วศึกษา เป นการจั ดการศึกษาเพื่ อพั ฒ นาผู ส ำเร็จ การศึกษา อาชี ว ศึกษาให มี
ความรู มีทักษะและการประยุกตใชเป นไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชี วศึกษาแต ละระดับ การศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และขอเท็จจริง เปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก
รักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิก ารศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนดใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจั ดการเรี ยนการสอนที่เน นผู เรี ยนเป นสำคัญ และบริห ารจั ดการ ทรัพ ยากรของสถานศึกษาอยางมี
ประสิ ท ธิภ าพ มีความสำเร็จในการดำเนิ นการตามนโยบายสำคัญ ของ หน ว ยงานต นสั งกัดหรือ หน ว ยงาน
ที่กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู เ รี ย น
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชา
เพิ่ ม เติ ม ให ทั นต อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี และความต อ งการของตลาดแรงงาน โดยความรว มมื อ
กับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
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2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามี ครูที่มีคุณวุฒิ การศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒ นา
อยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความต องการของผู เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน
ตามหลั ก สู ต ร มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต ล ะระดั บ การศึ ก ษาตามระเบี ย บหรื อ ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริมสนับสนุนกับดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริห ารจั ดการบุ คลากร สภาพแวดล อม ภู มิทัศน อาคารสถานที่ ห องเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญ
ที่ห นว ยงานตนสั ง กัดหรือหน ว ยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผู บริห าร ครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและผู เ รี ย น รวมทั้ ง การช ว ยเหลื อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น จากผู ป กครอง ชุ ม ชน
สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึ ก ษามี ก ารสร า งความร ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค ก รต า งๆ ทั้ ง ในประเทศ
และต า งประเทศในการจั ด การศึ ก ษา การจั ด ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา กระบวนการเรี ย นรู การบริ ก าร
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคม แหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรื อรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนำไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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4. นโยบายที่เกี่ยวของ
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
การศึกษาตองมุง สรางพื้นฐานใหแกผูเรียน ใน 4 ดาน
1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
1.1 มีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง
1.2 ยึดมั่นในสถาบันกษัตริย
1.3 มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวละชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
2.1 รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบ–ชอบ / ชั่ว–ดี
2.2 ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
2.4 ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง
3. มีงานทำ – มีอาชีพ
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการชวยฝกฝน อบรม ในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและ
เยาวชน รักงาน สูงาน ทำจนงานสำเร็จ
3.2 การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทำงานเปน
และมีงานทำในที่สุด
3.3 ตองสนับสนุนผูสำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว
4. เปนพลเมืองที่ดี
4.1 การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน
4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทำหนาที่เปนพลเมืองดี
6.3 การเปนพลเมืองที่ดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบานเมืองไดก็ตองทำ” เชน งานอาสาสมัคร
งานบำเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทำดวยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสราง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ

-6-

5. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ เปาประสงคยุทธศาสตร
ปรัชญา
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ

วิสัยทัศน
เปนองคกรแหงการเรียนรูและบริการวิชาชีพในระดับสากล รวมอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลิตผูสำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
รวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน
พัฒนาระบบเครือขาย ชุมชน สถานประกอบการ

อัตลักษณ

เปนคนดี

เอกลักษณ

แหลงเรียนรู เชิดชูวัฒนธรรม

มีจิตบริการ สืบสานวัฒนธรรม

เปาประสงค
1. เพื่อผลิตบุคลากรดานวิชาชีพ ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทำงาน การศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพอิสระ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
3. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
5. เพื่อพัฒนาจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
6. เพื่อสรางความเขมแข็ง เครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
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ยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผูเรียน
ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน
พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
พัฒนาจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา

6. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน
จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดานการพัฒนาผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ดานการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ดานบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย
ดานการปลูกฝงจิตสำนึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานทักษะฝมือตามสมรรถนะวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการในประเทศและอาเซียน
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ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1. โลและเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ
ประจำปการศึกษา 2549
2. โลเชิดชูเกียรติผานเกณฑการประเมินผลการดำเนินงาน ระดับดีเดน เปนสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับชาติ ประจำปการศึกษา 2559
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ
ประจำปการศึกษา 2559
4. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการดำเนินการบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
สูความเปนเลิศ ประจำปการศึกษา 2559
5. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา2560 ประเภทที่ 6
สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ชื่อผลงาน “ธัญศิลปถิ่นสุโขทัย” ในงานประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปการศึกษา 2559
6. เหรียญและเกียรติบัตร นางสาวธมลวรรณ วัดแยม รางวัล เหรียญทอง กระโดดสูงหญิง ในกีฬา
อาชีวเกมสระดับชาติ พิษณุโลกเกมส ประจำปการศึกษา 2560
7. เกียรติบัตร นายสุมิตร นอยมา รางวัล ระดับ เหรียญเงิน การแขงขันทักษะวิชาชีพ “จิตรกรรมสี
น้ำหุนนิ่ง” ประจำปการศึกษา 2560
8. รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ หนังสั้นสงเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษา โดย กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปการศึกษา 2561
9. เกียรติบัตร นางสาววรภัทร ทั่งทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้ นฐาน การประกวด
มารยาทไทย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปการศึกษา 2561
10. เกียรติบัตร นายจาตุรงค จั่นจีน และนายณัฐสิทธิ์ ปาณะดิษฐ การแขงขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการขายสินคาออนไลน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประจำปการศึกษา 2561
11. เกียรติบัตร นางสาวกฤษฎาภรณ ทารัก ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มวยไทยสมัครเลนหญิง
รุนไลทเวลเตอรเวท น้ำหนักไมเกิน 63.5 กก. ระดับภาคเหนือ ประจำปการศึกษา2562
12. เกียรติบัตร นายเชนทร วงคษา นางสาวอัคริยา เหาอิ่ม ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะ
พื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 32 ปการศึกษา 2563
13. เกียรติบัตร นางสาวเมธาพร สุขเกษม ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพื้นฐาน
การประกวดรองเพลงสากลหญิง ครั้งที่ 32 ปการศึกษา 2563
14. เกียรติบัตร นายธนศักดิ์ แจมสวาง นางสาววิมาดา จิตพินิจ นางสาวธัญญามาศ สุขแสน
ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ
15. โลรางวัล นางสาวนัทวรรณ ดวงพรม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันทักษะ
การวาดสีน้ำหุนนิ่ง ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปการศึกษา 2563
16. เกียรติบัตร นางสาวชลธิชา กระหนก ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะพื้นฐาน
การรักการอานภาษาไทย ครั้งที่ 32 ปการศึกษา 2563
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7. กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 12 ประการ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค
พัฒนาผูสำเร็จการศึกษาใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ

กลยุทธที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5

จัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียน ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมและองคความรู
จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
พัฒนาอัตลักษณของผูเรียนและเอกลักษณของสถานศึกษา
พัฒนาระบบประชาสัมพันธ

กลยุทธที่ 3 บริการวิชาชีพสูสังคม
มาตรการที่ 1 เสริมสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ
มาตรการที่ 2 เปดบานอาชีวศึกษา
มาตรการที่ 3 เพิ่มปริมาณผูเรียน

กลยุทธที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
มาตรการที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 4 พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ขอมูลดานอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ตั้งสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
Sukhothai Vocational College
เลขที่ 108 ถนนสิงหวัฒน ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
รหัส 64000
โทรศัพท
0-5561-1789
โทรสาร
0-5561-2419
เว็บไซด
www.stvc.ac.th
อีเมล
stvc.sukhothai@gmail.com
เนื้อที่ของสถานศึกษา 10 ไร 72.3 ตารางวา
มีอาคารรวมทั้งสิ้น
10
หลัง มีหองทั้งสิ้น
หอง ไดแก
1. อาคารวิชาสามัญ
จำนวน
2
หลัง 15
หอง
2. อาคารคหกรรม
จำนวน
2
หลัง 17
หอง
3. อาคารอำนวยการ
จำนวน
1
หลัง 17
หอง
4. อาคารหองสมุด
จำนวน
1
หลัง 1
หอง
5. อาคารศิลปกรรม
จำนวน
1
หลัง 14
หอง
6. อาคารเฉลิมพระเกียรติ
จำนวน
1
หลัง 13
หอง
7. อาคารหอประชุม-โรงอาหาร จำนวน
1
หลัง 1
หอง
8. อาคารสาขาวิชาการทองเที่ยว จำนวน
1
หลัง 6
หอง
9. อาคารผลิตผล
จำนวน
1
หลัง 1
หอง
10. อาคารชั่วคราว
จำนวน
1
หลัง 6
หอง
11. อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น จำนวน
1
หลัง 16
หอง

นางสาวปวีณา นพนรินทร
หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางนิตยา คณธี
หัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ

นางกนกวรรณ หาญกำธร
หัวหนางานพัสดุ

นายชาตรี จันทรธีระกุล
หัวหนางานอาคารสถานที่

นางธิดาวรรณ เขียวปน
หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางทัศนีย รุมรวย
หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสุธีรัตน คลายสมบูรณ
หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายสัญชัย ปแกว
หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

นางสาวกัณนิการ จันทรโกเมศ
หัวหนาสาขาวิชาวิจิตรศิลป

นางวนิดา ไกรกิจราษฎร
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการดอกไมและงานประดิษฐ

นางอุบล ไชยโย
หัวหนาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวศรีสุดา ภาคชัย
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายสิทธิชัย วันทอง
หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวศุภกานต ดิดขำ
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางศนิชล เนียมกลั่น
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด

นางสาวภัชราภรณ พิมพา
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล

นายพุฒิพัฒน เสือมั่นทรงยศ
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

นายอิษวัต รัตนสมบัติ
หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว

นายสิทธิชัย เสาเสนา
หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร

นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
หัวหนาสาขาวิชาการตลาด

นางสุภารัตน ติรพจนกุล
หัวหนาสาขาวิชาการเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน

ดร.มรรษพร สีขาว
หัวหนางานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

นางรุงฤดี เดชฟุง
หัวหนางานบัญชี

นายชรินทรทิพย ศรีเตว็ด
หัวหนางานปกครอง

นางสาวรัชนิกร ยอดดี
หัวหนาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางจันทรมาส กล่ำเอม
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

นางพิไลวรรณ ไทยกลา
หัวหนางานประชาสัมพันธ

นางธัญสินี เปนสุข
หัวหนางานความรวมมือ

นางวิกานดา ละอองเดช
หัวหนางานการเงิน

นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ
หัวหนางานครูที่ปรึกษา

ดร.ปรีชา ตั้งสุขขียศิริ
รองผูอำนวยการฝายวิชาการ

นางพินรัฎ สีตลวรางค
หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี

นางเสมอ เวชสถล
หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

นางปาริชาติ โปยขุยทด
หัวหนางานบุคลากร

นายธนเดช แปนโพธิ์กลาง
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายวีระ บัวนุม
รองผูอำนวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัย

นายธีระพงษ กระการดี
หัวหนางานทะเบียน

นางสาวสมพิศ พัดบัว
หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

นายวรพันธ เพิ่มพูล
รองผูอำนวยการฝายแผนงานและความรวมมือ

นางสุภารัตน ติรพจนกุล
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

นายสุรเชษฐ นาครินทร
รองผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

วาที่รอยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุย
ผูอำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

แผนภูมิโครงสรางการบริหารการจัดการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

- 12 -
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3. ขอมูลบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
3.1 อัตรากําลัง ป 2565
อัตรากําลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ก. ขาราชการ
1 ผูบริหาร
2 ขาราชการครู
3 ขาราชการพลเรือน
ข. ลูกจางประจํา
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจางชั่วคราว
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน

จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ
ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการที่อื่น
ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง
1 ขาราชการ
2 ลูกจางประจํา

ขอมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ผูใหขอมูล นางปาริชาติ โปยขุนทด หัวหนางานบุคลากร
มีบุคลากรทั้งสิ้น 115 คน
50 คน
5
คน
44
คน
1
คน
1 คน
คน
1
คน
6 คน
5
คน
1
คน
58 คน
19
คน
39
คน

คน
1 คน
คน
11 คน
คน

3.2 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ก. ครูผูสอน
- ต่ํากวา ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

คน
คน
คน
35 คน
36 คน
3
คน
74 คน

ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน
12 คน
4 คน
7 คน
18 คน
คน
คน
41 คน

115 คน
รวม
12
4
7
53
36
3

คน
คน
คน
คน
คน
คน
115 คน
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3.3 ขอมูลลูกจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินที่จาง
ก. ครูผูสอน
- จางดวยงบบุคลากร
- จางดวยงบดําเนินงาน
- จางดวยงบเงินอุดหนุน
- จางดวยเงินรายได (บกศ.)
- จางดวยเงินอื่น ๆ
รวม

ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

คน
คน
23 คน
16 คน
คน
39 คน

40
18
-

คน
คน
17 คน
2
คน
คน
19 คน

คน
คน
คน
คน
คน
58 คน

3.4 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ
3.4.1. ขาราชการ

รวม

43

คน

(ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา

ตําแหนง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผสู อน

1. นางพินรัฎ สีตลวรางค

ป.โท

คศ.3

บัญชี

หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี

2. นางสาวสมพิศ พัดบัว

ป.โท

คศ.3

บัญชี

หังหนางานวางแผนและงบประมาณ

3. นางวิกานดา ละอองเดช

ป.โท

คศ.3

บัญชี

หัวหนางานการเงิน

4. นางปาริชาติ โปยขุนทด

ป.โท

คศ.3

บัญชี

หัวหนางานบุคลากร

5. นางรุง ฤดี เดชฟุง

ป.โท

คศ.2

บัญชี

หัวหนางานการบัญชี

6. นางกนกวรรณ หาญกําธร

ป.โท

คศ.2

บัญชี

หัวหนางานพัสดุ

7. นางสาวศรีสุดา ภาคชัย

ป.ตรี

คศ.1

บัญชี

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

8. นางสาวศุภกานต ดิดขํา

ป.โท

คศ.1

บัญชี

หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

9. นางปนัดดา ลิม่ ภูษิตเจริญ

ป.โท

คศ.2

การตลาด

หัวหนาสาขาวิชาการตลาด

10. นายธนเดช แปนโพธิก์ ลาง

ป.โท

คศ.2

การตลาด

หัวหนางานกิจกรรม

11. นางสาวปวีณา นพนรินทร

ป.ตรี

คศ.1

การตลาด

หัวหนางานประกันคุณภาพ

12. นายสิทธิชัย เสาเสนา

ป.โท

คศ.3

คอมพิวเตอร

หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร

13. นางเสมอ เวชสถล

ป.โท

คศ.3

คอมพิวเตอร

หัวหนางานศูนยขอมูลฯ

14. นางสุธีรัตน คลายสมบูรณ

ป.โท

คศ.3

คอมพิวเตอร

หัวหนางานแนะแนวฯ

15. นางสุภารัตน ติรพจนกุล

ป.โท

คศ.3

คอมพิวเตอร

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

16. นางสาวไพรินทร นอมเศียร

ป.โท

คศ.3

คอมพิวเตอร

17. นางสาวภัชราภรณ พิมพา

ป.ตรี

คศ.2

คอมพิวเตอร

หัวหนางานวัดผลฯ

18. นางธิดาวรรณ เขียวปน

ป.โท

คศ.2

คอมพิวเตอร

หัวหนางานโครงการพิเศษ

19. นายสิทธิชัย วันทอง

ป.ตรี

คศ.1

คอมพิวเตอร

หัวหนางานสือ่ การเรียนการสอน

20. นายกิติภูมิ ใจกลา

ป.ตรี

คศ.1

คอมพิวเตอร

21. นางอุบล ไชยโย

ป.ตรี

คศ.2

อาหารและโภชนาการ หัวหนาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

22. นางทัศนีย รุม รวย

ป.ตรี

คศ.2

อาหารและโภชนาการ หัวหนางานสวัสดิการ

23. นายชรินทรทิพย ศรีเตว็ด

ป.ตรี

คศ.1

อาหารและโภชนาการ หัวหนางานปกครอง

24. นางวนิดา ไกรกิจราษฎร

ป.โท

คศ.2

คหกรรม

25. นางสาวรัชนิกร ยอดดี

ป.โท

คศ.2

ผาและเครือ่ งแตงกาย หัวหนาสาขาวิชาแฟชั่นและสิง่ ทอ

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติหนาที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

-

-

หัวหนาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร

- 15 วุฒิการศึกษา

ตําแหนง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผสู อน

26. นางสิริพร รอดแสวง

ป.ตรี

คศ.2

ผาและเครือ่ งแตงกาย ผูช วยงานอาคารสถานที่

27. นางสาวกัณนิการ จันทรโกเมศ

ป.โท

คศ.3

วิจิตรศิลป

หัวหนาสาขาวิชาวิจิตรศิลป

28. นางจุฑามาศ ชอนนาค

ป.โท

คศ.3

คอมพิวเตอรกราฟก

ผูช วยงานอาคารสถานที่

29. นายสัญชัย ปแกว

ป.ตรี

คศ.2

คอมพิวเตอรกราฟก

หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก

30. นางจันทรมาส กล่ําเอม

ป.ตรี

คศ.2

ภาษาอังกฤษ

หัวหนาสาขาวิชาสมรรถนะแกนกลาง

31. นางศนิชล เนียมกลัน่

ป.โท

คศ.3

ภาษาไทย

หัวหนางานวิทยบริการ

32. ดร.มรรษพร สีขาว

ป.เอก

คศ.3

วิทยาศาสตร

หัวหนางานวิจัยฯ

33. นายธีระพงษ กระการดี

ป.โท

คศ.2

คณิตศาสตร

หัวหนางานทะเบียน

34. นายพิทักษ อุปญญ

ป.โท

คศ.3

วิทยาศาสตร

ผูช วยงานวิจัยฯ

35. นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ

ป.โท

คศ.3

คณิตศาสตร

หัวหนางานครูที่ปรึกษา

36. นายพุฒิพัฒน เสือมั่นทรงยศ

ป.โท

คศ.3

ภาษาอังกฤษ

หัวหนาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

37. นางพิไลวรรณ ไทยกลา

ป.โท

คศ.2

ภาษาอังกฤษ

หัวหนางานประชาสัมพันธ

38. นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข

ป.โท

คศ.3

ภาษาอังกฤษ

ผูช วยงานวิจัยฯ

39. นายชาตรี จันทรธีระกุล

ป.โท

คศ.2

วิทยาศาสตร

หัวหนางานอาคารสถานที่

40. นางธัญสินี เปนสุข

ป.โท

คศ.2

ภาษาไทย

หัวหนางานความรวมมือ

41. นางนิตยา คณธี

ป.ตรี

คศ.1

ภาษาอังกฤษ

หัวหนางานสงเสริมผลิตผล

42. นางสาวศตชนันท อยูท อง

ป.โท

คศ.2

วิทยาศาสตร

43. นางสาวธนัญญา กันทะสุข

ป.ตรี

ครูผชู วย

ภาษาอังกฤษ

ผูช วยงานสารบรรณ

44. นายอิษวัต รัตนสมบัติ

ป.โท

คศ.2

การทองเที่ยว

หัวหนาสาขาทองเที่ยว

45. นางจารุวรรณ คงนอย

ป.ตรี

ขาราชการพลเรือน

ชื่อ - สกุล

3.4.2. ลูกจางประจํา

รวม

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

รวม

สอนวิชา

-

ตําแหนง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผสู อน

สอนวิชา

ป.4

-

-

คน

6

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

-

ผูช วยงานการเงิน

(ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

1. นายสุดใจ นุมพรม

3.4.3. พนักงานราชการ

คน

1

ปฏิบัติหนาที่

ปฏิบัติหนาที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
พนักงานขับรถยนต

(ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ตําแหนง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผสู อน

ปฏิบัติหนาที่
สอนวิชา

1. นางสาวปาริชาติ สองสี

ป.ตรี

พนักงานราชการ คอมพิวเตอร

2. นายภูมินทร หอมเนียม

ป.ตรี

พนักงานราชการ พลศึกษา

3. นางสาวสุธาวัลย พีระพาณิชย

ป.ตรี

พนักงานราชการ คอมพิวเตอรกราฟก

4. นายปณณพลวัชร เพชรวารี

ป.ตรี

พนักงานราชการ โลจิสติกส

5. วาที่รอยตรี ฉัตรชัย สีบัวแดง

ป.ตรี

พนักงานราชการ อาหารและโภชนาการ

6. นางอําภรรัตน ทับขํา

ป.ตรี

พนักงานราชการ

-

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

เจาหนาที่งานบุคลากร
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3.4.4. ลูกจางชั่วคราว

รวม

58

คน

(ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ตําแหนง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผสู อน

1. นางอรญา กลนาวา

ป.ตรี

ครูจางสอน

บัญชี

ผูช วยงานบัญชี

2. นางฐิติกาญจน พลับพลาสี

ป.โท

ครูจางสอน

บัญชี

ผูช วยงานอาคารสถานที่

3. นางสาวดวงใจ จันทรัตน

ป.ตรี

ครูจางสอน

บัญชี

ผูช วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ

4. นางสุธาสินี แกมนิล

ป.ตรี

ครูจางสอน

สังคม

ผูช วยงานกิจกรรม

5. นางสาวนวลนภา ศรีคําแซง

ป.ตรี

ครูจางสอน

พลศึกษา

ผูช วยงานกิจกรรม

6. นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย

ป.ตรี

ครูจางสอน

คหกรรม

ผูช วยงานครูที่ปรึกษา

7. นาวสาวปวีณา พุมไม

ป.ตรี

ครูจางสอน

วิจิตรศิลป

ผูช วยงานกิจกรรม

8. นางสาวปุริมปรัชญ คําชนแดน

ป.ตรี

ครูจางสอน

เลขานุการ

ผูช วยงานประกันคุณภาพ

9. นางสาวปรินทรรัตน ภานิชวัชโยธิน

ป.ตรี

ครูจางสอน

อาหารและโภชนาการ ผูช วยงานครูที่ปรึกษา

10. นางสาวขรินทรทิพย รุจิชีพ

ป.ตรี

ครูจางสอน

กฎหมาย

ผูช วยงานบุคลากร

11. นางสาวรติอร จันทรนนท

ป.ตรี

ครูจางสอน

ทองเที่ยว

ผูช วยงานสงเสริมผลิตผล

12. นางสาวสิรินทรา ถวนคํา

ป.ตรี

ครูจางสอน

ทองเที่ยว

ผูช วยงานสวัสดิการ

13. นายกีรดิษฐ ศรลัมพ

ป.ตรี

ครูจางสอน

โลจิสติกส

ผูช วยงานสือ่ การเรียนการสอน

14. นายธนพนธ บุตรพรม

ป.ตรี

ครูจางสอน

คหกรรมศาสตร

15. นางสาวอุษณีย เกษร

ป.โท

ครูจางสอน

การจัดการสํานักงาน ผูช วยงานสารบรรณ

16. นางสาวเนตรชนก เพ็งสวาง

ป.โท

ครูจางสอน

การจัดการสํานักงาน ผูช วยงานประชาสัมพันธ

17. นายกฤษกรณ มีทวม

ป.ตรี

ครูจางสอน

การตลาด

-

18. Ms. Methyl Gumba Garcia

ป.ตรี

ครูจางสอน

ภาษาอังกฤษ

-

19. Ms. Charisse Lozano Waclin

ป.ตรี

ครูจางสอน

ภาษาอังกฤษ

-

20. นางสาวเนตรนภา ดีรอด

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

21. นางสาววนิดา แกวแดง

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

22. นางสาวธนวันต ธีวสุเจริญ

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่งานการเงิน

23. นางสุชาดา ไทยเทศ

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่งานการเงิน

24. นางสาวสุนิษา ปจจัยยา

ปวส.

-

-

เจาหนาที่บัญชี

25. นายพูลสวัสดิ์ ไกรกิจราษฎร

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่พัสดุ

26. นางสาวสุทธิดา ขยันยิง่

ปวส.

-

-

เจาหนาที่พัสดุ

27. นายอนุชิต มาสอน

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่พัสดุ

28. นางสาวธนารักษ ยิม้ เสมียน

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ

29. นางสาววรภัทร ทั่งทอง

ปวส

-

-

เจาหนาที่งานทะเบียน

30. นางสาวสุนิสา ทับทิมทอง

ปวส.

-

-

เจาหนาที่งานวางแผน

31. นางสาวพัชรวรรณ มิ่งเหมือน

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่งานประกันคุณภาพ

32. นางสาวเดือนเพ็ญ เกตุกลิน่

ปวส.

-

-

เจาหนาที่งานสงเสริมผลิตผล

33. นายวุฒิศักดิ์ พยัคนอย

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่งานศูนยขอมูล

34. นายสายชล พรมมาพงษ

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่งานศูนยขอมูล

35. นางสาวรัตนา ทับทอง

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตร

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติหนาที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

-
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ตําแหนง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผสู อน

สอนวิชา

36. นางสาวสุพัตรา สอนนอย

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่งานสือ่ การเรียนการสอน

37. นางสาวสุนันทา คชสิทธิ์

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่งานวัดและประเมินผล

38. นางฐิดาพัชร ดวงมา

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่งานวิทยบริการ

39. นายจตุรภัทร พรอมรชัย

ปวส.

-

-

เจาหนาที่งานกิจกรรม

40. นางพรศิริ พุมพวง

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่งานแนะแนว

41. นางสาวสุมณฑา ออดดี

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่งานโครงการพิเศษ

42. นางชนะจิตต นาครินทร

ป.ตรี

-

-

เจาหนาที่งานสวัสดิการ

43. นายกวี สอนสิน

ม.6

-

-

พนักงานขับรถยนต

44. นายสมมาท ทับขํา

ม.6

-

-

พนักงานขับรถยนต

45. นายรถ สอนโต

ม.6

-

-

นักการภารโรง

46. นายอดิศักดิ์ คงเมือง

ปวส.

-

-

นักการภารโรง

47. นายสมคิด เปรมอน

ป.6

-

-

นักการภารโรง

48. นายไพบูลย โพธิเ์ ดช

ป.7

-

-

นักการภารโรง

49. นายมานิต เปรมอน

ป.6

-

-

นักการภารโรง

50. นายสืบตระกูล พระสนชุม

ป.6

-

-

นักการภารโรง

51. นายแกนจันทร วรรณศรี

ป.4

-

-

นักการภารโรง

52. นายสุเมธ ปลองนาค

ป.6

-

-

นักการภารโรง

53. นายสนอง ศรีสํารวจ

ป.4

-

-

ยาม

54. นายบุญสมมาต มิตเจริญสิน

ป.6

-

-

ยาม

55. นายสุรพล ปจจัยยา

ป.6

-

-

ยาม

56. นางดวงจิตร ปจจัยยา

ป.7

-

-

แมบาน

57. นางอนันต กันเหม็น

ป.7

-

-

แมบาน

58. นางสาววิภา ทองใบ

ม.6

-

-

แมบาน

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติหนาที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี
- สาขาวิชา/งาน การตลาด
- สาขาวิชา/งาน การจัดการสํานักงาน/เลขานุการ
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน การจัดการโลจิสติกส
2. ประเภทวิชา ศิลปกรรม
- สาขาวิชา/งาน วิจิตรศิลป
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอรกราฟก
3. ประเภทวิชา คหกรรม
- สาขาวิชา/งาน แฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชา/งาน คหกรรมศาสตร
4. ประเภทวิชา อุตสหกรรมการทองเที่ยว
- สาขาวิชา/งาน การทองเที่ยว
- สาขาวิชา/งาน การโรงแรม

ประเภทวิชา/สาขา

1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง

6
25
2
29
6
29

18
30
4
45
7
22

23

5
25

8
25

85
21
6
94

74

11
99
13

32
80

229
85
44
315

5
4

13
6

15

113
53
28
73
27

5
12

13
8

24

135
27
7
72
30

ทั้งปการศึกษา (2563) รวมทั้งสิ้น
2,728
คน
1,949 คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น................ คน
779 คน
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน

76
25
14
104

68
39
24
117

ปที่ 1
374

10
16

26
14

39

248
80
35
145
57

4. ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
4.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน
ปการศึกษา 2564 (ปปจจุบัน)
รวมทั้งสิ้น
1,691
คน
ภาคเรียนที่ 2/2564(ปปจจุบัน)
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ปที่ 2
ปที่ 3
รวม
ปที่ 1
ปที่ 2
รวม
316
292
982
337
333
670

16

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

23

39

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปที่ 1
ปที่ 2
รวม
23
16
39

................ คน
................ คน

84
16

11
125
27

32
119

477
165
79
499
57

1,691

รวมทั้งสิ้น

หนวย : คน
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ปที่ 1
540

รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี
80
68
76
224
120
113
233
- สาขาวิชา/งาน การตลาด
40
39
25
104
60
53
113
- สาขาวิชา/งาน การจัดการสํานักงาน/เลขานุการ
40
24
14
78
30
28
58
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอรธุรกิจ
120
117
104
341
90
73
163
- สาขาวิชา/งาน การจัดการโลจิสติกส
40
40
30
27
57
2. ประเภทวิชา ศิลปกรรม
- สาขาวิชา/งาน วิจิตรศิลป
30
18
6
54
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอรกราฟก
30
30
25
85
30
15
45
3. ประเภทวิชา คหกรรม
- สาขาวิชา/งาน แฟชั่นและสิ่งทอ
30
4
2
36
30
30
- สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ
60
45
29
134
30
13
43
- สาขาวิชา/งาน คหกรรมศาสตร
30
7
6
43
30
6
36
4. ประเภทวิชา อุตสหกรรมการทองเที่ยว
- สาขาวิชา/งาน การทองเที่ยว
40
22
29
91
30
5
35
- สาขาวิชา/งาน การโรงแรม
30
4
34
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
ทั้งปการศึกษา (2564) รวมทั้งสิ้น 3,400
คน
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3,000 คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น................ คน
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)
400 คน
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน

ประเภทวิชา/สาขา

1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง

ปการศึกษา 2565 (ปตอไป)
รวมทั้งสิ้น 2,120
คน
ภาคเรียนที่ 1/2565(ปตอไป)
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ปที่ 2
ปที่ 3
รวม
ปที่ 1
ปที่ 2
รวม
374
316
1,230
510
337
847

23

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

20

43

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปที่ 1
ปที่ 2
รวม
20
23
43

................ คน
................ คน

126
34

66
177
79

54
130

457
217
136
547
97

2,120

รวมทั้งสิ้น

หนวย : คน
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1. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู
- งบดําเนินงาน
1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
- งบเงินอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2. โครงการสรางองคความรูทางการอาชีวศึกษาเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยี
- งบรายจายอื่น
1. โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
2. โครงการพัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษาสูมาตรฐาน
นานาชาติ
3. โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการ
เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา
(Fix it - จิตอาสา)
4. โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5. โครงการขับเคลื่อนความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ระหวางภาครัฐและเอกชน
2. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
- งบดําเนินงาน
1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค

แผนงาน/งบรายจาย

382,900

ปวช.

1,842,700
900,000

ปวส.

809,200

ระยะสั้น

ผลผลิต

3,034,800
900,000

6,338,000

รวม

100,000

โครงการขยาย
โอกาศการศึกษา
วิชาชีพและพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ

15,000

260,000

โครงการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู
และพัฒนาผูเรียน
อาชีวศึกษาที่
ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21

300,000

โครงการพัฒนา
ยกระดับการ
จัดการ
อาชีวศึกษาผาน
ความรวมมือ
ระหวางประเทศ

54,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกําลังคน
เพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน
โครงการสราง
ความพรอมให
เยาวชนในการ
ประกอบธุรกิจ

239,500

47,000

โครงการบูรณา
การการพัฒนา
โครงการสนับสนุน
โครงการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ
คาใชจายในการจัด โครงการรณรงค
ศักยภาพครูและ
กับการเสริมสราง
ปองกันและแกไข
การศึกษาตั้งแต
บุคลากร
คุณลักษณะอันพึง
ระดับอนุบาลจนจบ ปญหายาเสพติด
อาชีวศึกษา
ประสงคของผูเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาชีวศึกษา

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2564) ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

สวนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปทผี่ า นมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)

103,000

โครงการขับเคลื่อน
ความรวมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา
ระหวางภาครัฐและ
เอกชน
รายการคาใชจาย
บุคลากรภาครัฐ

โครงการใหความ
ชวยเหลือบรรเทาภาระ
คาใชจายดานการศึกษา
ในชวงการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ของ สอศ.

103,000

47,000

239,500

300,000

15,000

54,000

100,000

260,000

1,118,500

รวม

หนวย : บาท

6,338,000

1,118,500

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน
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2. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน
3. โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
4. โครงการจางครูวชิ าชีพผูทรงคุณคา
- งบลงทุน
1. คาครุภัณฑ
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล
- งบรายจายอื่น
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาในการเปน
ผูประกอบการ
4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- งบดําเนินงาน
1. คาประกันสังคม
2. คาตอบแทนพนักงานราชการ
5. แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
- งบเงินอุดหนุน
1. คาหนังสือเรียน
2. คาอุปกรณการเรียน
3. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4. คาจัดการเรียนการสอน
5. คาเครื่องแบบนักเรียน

1. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

- งบรายจายอื่น

แผนงาน/งบรายจาย

189,600

10,000

ปวช.

1,950,000

136,000

1,950,000

10,000

รวม

117,600
189,600
136,000

ระยะสั้น

117,600

ปวส.

ผลผลิต
โครงการขยาย
โอกาศการศึกษา
วิชาชีพและพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ

โครงการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู
และพัฒนาผูเรียน
อาชีวศึกษาที่
ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนา
ยกระดับการ
จัดการ
อาชีวศึกษาผาน
ความรวมมือ
ระหวางประเทศ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพกําลังคน
เพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน

210,000

โครงการสราง
ความพรอมให
เยาวชนในการ
ประกอบธุรกิจ

1,961,000
451,030
931,475
5,485,920
883,800

โครงการบูรณา
การการพัฒนา
โครงการสนับสนุน
โครงการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ
คาใชจายในการจัด โครงการรณรงค
ศักยภาพครูและ
กับการเสริมสราง
การศึกษาตั้งแต
ปองกันและแกไข
บุคลากร
คุณลักษณะอันพึง
ระดับอนุบาลจนจบ ปญหายาเสพติด
อาชีวศึกษา
ประสงคของผูเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาชีวศึกษา

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2564) ผลผลิต/โครงการ
โครงการ
โครงการขับเคลื่อน
ความรวมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา
ระหวางภาครัฐและ
เอกชน

57,100
1,495,140

รายการคาใชจาย
บุคลากรภาครัฐ

โครงการใหความ
ชวยเหลือบรรเทาภาระ
คาใชจายดานการศึกษา
ในชวงการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ของ สอศ.

9,713,225

57,100
1,495,140
9,713,225
1,961,000
451,030
931,475
5,485,920
883,800

1,552,240

210,000

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

1,552,240

210,000

210,000

รวม
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รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

1. คาใชจายในการบรรเทาภาระคาใชจายดานการศึกษา
ของประชาชน

- งบเงินอุดหนุน

7. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ
เยียวยา และชดเชยใหแกประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่ง
ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019

6. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
- งบรายจายอื่น
1. โครงการอาชีวะตานยาเสพติด

แผนงาน/งบรายจาย

582,500

ปวช.

4,946,300

ปวส.

809,200

ระยะสั้น

ผลผลิต

6,338,000

รวม

100,000

โครงการขยาย
โอกาศการศึกษา
วิชาชีพและพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ

275,000

โครงการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู
และพัฒนาผูเรียน
อาชีวศึกษาที่
ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21

300,000

โครงการพัฒนา
ยกระดับการ
จัดการ
อาชีวศึกษาผาน
ความรวมมือ
ระหวางประเทศ

54,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกําลังคน
เพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน

210,000

โครงการสราง
ความพรอมให
เยาวชนในการ
ประกอบธุรกิจ

239,500

47,000

9,713,225

30,000

30,000

โครงการบูรณา
การการพัฒนา
โครงการสนับสนุน
โครงการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ
คาใชจายในการจัด โครงการรณรงค
ศักยภาพครูและ
กับการเสริมสราง
การศึกษาตั้งแต
ปองกันและแกไข
บุคลากร
คุณลักษณะอันพึง
ระดับอนุบาลจนจบ ปญหายาเสพติด
อาชีวศึกษา
ประสงคของผูเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาชีวศึกษา

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2564) ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

103,000

โครงการขับเคลื่อน
ความรวมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา
ระหวางภาครัฐและ
เอกชน

1,552,240

รายการคาใชจาย
บุคลากรภาครัฐ

3,492,000

3,492,000

30,000

30,000

รวม

3,492,000 16,115,965

3,492,000

โครงการใหความ
ชวยเหลือบรรเทาภาระ
คาใชจายดานการศึกษา
ในชวงการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ของ สอศ.

22,453,965

3,492,000

30,000

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน
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ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

1. ประมาณการรายรับ

56,010,400 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา

13,500,000 บาท

ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

5,500,000 บาท

คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

8,000,000 บาท

ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ

42,510,400 บาท

งบบุคลากร

30,900,000 บาท

งบดาเนินงาน

4,236,200 บาท

งบลงทุน

บาท

งบเงินอุดหนุน

7,374,200 บาท

งบรายจ่ายอื่น

บาท

2. ประมาณการรายจ่าย

56,010,400 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

38,800,000 บาท
25,000,000 บาท
350,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,550,000 บาท

ค่าจ้างชั่วคราว

7,600,000 บาท

ค่าจ้างชั่วคราวครูชาวต่างชาติ
เงินวิทยฐานะ

600,000 บาท
3,700,000 บาท

งบดาเนินงาน

14,401,750 บาท

ค่าตอบแทน

5,596,625 บาท

ค่าใช้สอย

2,343,750 บาท

ค่าวัสดุ

3,481,175 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

2,980,200 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,018,650 บาท
1,018,650 บาท
-

บาท

งบเงินอุดหนุน
วิจัย สิ่งประดิษฐ์

90,000 บาท
90,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น
สารองจ่ายฉุกเฉิน
สารองจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียน

1,700,000 บาท
1,000,000 บาท
700,000 บาท
Jin

- งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
เงินคาสอนพิเศษ
เงินคาตอบแทนนอกเวลา
คาทําการนอกเวลา
คาตอบแทนโครงการ

คาจางครูชาวตางชาติ

คาจางลูกจางชั่วคราว

- งบบุคลากร
เงินเดือนขาราชการ
เงินวิทยฐานะ
คาจางลูกจางประจํา
คาตอบพนักงานราชการ

รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

420,000
100,000
100,000

-

ปวช.

3,017,000
1,540,000
1,440,000
80,000
20,000

300,000

30,900,000
25,000,000
3,700,000
350,000
1,550,000

ปวส.

150,000

799,200
150,000

-

ระยะสั้น

-

-

-

-

สิ่งประดิษฐ/ วิจัยสราง
หุนยนต องคความรู

ผลผลิต

4,236,200
1,790,000

30,900,000

รวม

187,500

1,605,200
287,500
80,000
20,000

5,700,000

5,700,000

-

4.โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการอา
5.โครงการ
สนับสนุน
ขยายบทบาท เสริมสราง
ชีวสราง
ลดปญหาการ
คาใชจายตั้งแต
ศูนยซอมสราง คุณธรรม ผูประกอบการ
ออกกลางคัน
ระดับอนุบาลจน
เพื่อชุมชน(Fix จริยธรรมและ รายใหมแบบ
ของผูเ รียน
จบการศึกษาขั้น
it Center) ธรรมาภิบาล ครบวงจร
อาชีวศึกษา
พื้นฐาน

โครงการ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2565) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สวนที่ 3

1,605,200
287,500

5,700,000

รวม

หนวย : บาท

8,658,350
3,307,000
3,200,000
10,000
20,000
77,000

300,000

1,900,000

2,200,000

บกศ.

เงินรายได

14,499,750
5,384,500

38,800,000

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน
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-

652,200

504,000

514,400

วัสดุกอสราง

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุหังสือ วารสารและตํารา

วัสดุการศึกษา/วัสดุฝก

5,000

15,000

100,000

15,000

200,000

199,200

50,000

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโครงการ

199,200

178,000

- คาวัสดุ

30,000

214,900

150,000

คาใชสอยโครงการ

20,000

15,000

100,000

336,300

20,000

491,300

20,000

คาเงินกองทุนทดแทน

275,000

279,500

คาเงินสมทบประกันสังคม

12,000

50,000

50,000

-

รวม

491,300

514,400

รวมทั้งสิ้น

94,000

300,000

270,000

1,620,300

บกศ.

120,000

5,000

220,000

5,000

10,000

35,000

1,200,000

520,850

150,000

2,352,850

731,300

95,000

100,000

30,000

คาซอมครุภัณฑ

12,000

20,000

คาซอมรถยนตราชการ

100,000

150,000

สิ่งประดิษฐ/ วิจัยสราง
หุนยนต องคความรู

คาจางเหมาบริการ

80,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

212,000

ระยะสั้น

เงินรายได

30,000

142,000

- คาใชสอย

ปวส.

4.โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการอา
5.โครงการ
สนับสนุน
ขยายบทบาท เสริมสราง
ลดปญหาการ
ชีวสราง
คาใชจายตั้งแต
ศูนยซอมสราง คุณธรรม ผูประกอบการ
ออกกลางคัน
ระดับอนุบาลจน
เพื่อชุมชน(Fix จริยธรรมและ รายใหมแบบ
ของผูเ รียน
จบการศึกษาขั้น
อาชีวศึกษา
it Center) ธรรมาภิบาล ครบวงจร
พื้นฐาน

โครงการ

คาซอมสิ่งกอสราง

ปวช.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2565) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

3,496,350

2,638,700

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน
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5,000

5,000

วัสดุเคมีภัณฑ

วัสดุการเกษตร

40,000

30,000

15,000

คาน้ําประปา

คาไปรษณีย

คาโทรศัพท

312,000

312,000

312,000

รวมทั้งสิ้น

5,000

8,200

5,000

1,360,000

1,378,200

5,000

5,000

5,000

5,000

50,000

5,000

12,000

บกศ.

69,000
69,000

- งบเงินอุดหนุน

- อุดหนุนสิ่งประดิษฐใหมและ
หุนยนต

สิ่งกอสราง

21,000

21,000

920,650

1,290,000

รวม

ครุภัณฑ

สิ่งประดิษฐ/ วิจัยสราง
หุนยนต องคความรู

เงินรายได

920,650

300,000

300,000

ระยะสั้น

4.โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการอา
5.โครงการ
สนับสนุน
ขยายบทบาท เสริมสราง
ลดปญหาการ
ชีวสราง
คาใชจายตั้งแต
ศูนยซอมสราง คุณธรรม ผูประกอบการ
ออกกลางคัน
ระดับอนุบาลจน
เพื่อชุมชน(Fix จริยธรรมและ รายใหมแบบ
ของผูเ รียน
จบการศึกษาขั้น
อาชีวศึกษา
it Center) ธรรมาภิบาล ครบวงจร
พื้นฐาน

โครงการ

- งบลงทุน

คาบริการสื่อสารโทรคมนาคม

905,000

คาไฟฟา

990,000

5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

-

5,000

วัสดุกีฬา

- คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา)

5,000

วัสดุคาเวชภัณฑ

ปวส.

5,000

8,000

ปวช.

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2565) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

90,000

920,650

2,980,200

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน
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รวมทั้งสิ้น

บกศ.

700,000

รวม

สํารองจายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

สิ่งประดิษฐ/ วิจัยสราง
หุนยนต องคความรู

1,000,000

ระยะสั้น

สํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน

ปวส.

เงินรายได

1,700,000

ปวช.

4.โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ 3โครงการอา
5.โครงการ
สนับสนุน
ขยายบทบาท เสริมสราง
ลดปญหาการ
ชีวสราง
คาใชจายตั้งแต
ศูนยซอมสราง คุณธรรม ผูประกอบการ
ออกกลางคัน
ระดับอนุบาลจน
เพื่อชุมชน(Fix จริยธรรมและ รายใหมแบบ
ของผูเ รียน
จบการศึกษาขั้น
อาชีวศึกษา
it Center) ธรรมาภิบาล ครบวงจร
พื้นฐาน

โครงการ

- งบรายจายอื่น

รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2565) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

1,700,000

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน
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โครงการที่ 1
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
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 งเป้ า หมายและวัต ถุ ป ระสงค์ ท ำให้
กิจกรรมที่ถูกกำหนดขึ้นมีทิศทาง หรือจุดมุ่งหมายสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
ดังนั้ น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่ว มมื อจึ งได้ จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้นเพื่อเป็น
การกำหนดกิ 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. 2565
5.2 เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการและแผนงานต่างๆ
5.3 เพื่อวางแผนให้การปฏิบัติงานดำเนินไปตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานและแผนกต่างๆ ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

- 31 -

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
รวมทั้งสิ้น

5,600

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
9.3 สถานศึกษามีระบบข้อมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 นับจำนวนเล่มแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10.2 แบบสอบถามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

หมายเหตุ
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โครงการที่ 2
โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านเรียนการสอน และการ
ดำเนินงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน
ต่ า งๆ ภายในสถานศึ ก ษาจึ ง จำเป็ น ต้ อ งจั ด ทำเอกสารรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ฝ่ายต่างๆ ได้ดำเนินงานตามแผน
ที่วางไว้ การสรุปผลการดำเนินงานนับเป็ นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลใน
การบริ ห ารงานต่ อ ไปของวิ ท ยาลั ย ฯ และสามารถใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นางาน
ในภายภาคหน้า ส่งผลดีต่อทางราชการและหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติราชการสถานศึกษา
ประจำปี
5.2 เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติราชการ
สถานศึกษาประจำปี
5.3 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
- เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

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
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2566 – 2570
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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 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
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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของ
องค์กรเน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบั ญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ตลอดจนการปฏิ รู ประบบราชการตามแผนปฏิ รู ประบบบริ หารภาครั ฐ จึ งได้ เน้ นให้
หน่ วยงานภาครัฐมี การใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสั มฤทธิ์ของงาน
เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้
แผนยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ การพั ฒ นา เป็ น แผนที่ แ สดงถึ ง ทิ ศ ทางการจั ด การศึ ก ษา
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ
วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โขทั ย เป็ น สถานศึ ก ษาในสั งกั ด สำนั กงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
จากความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒ นา วิทยาลั ยอาชีวศึกษาสุ โขทัย
จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่ อการพัฒ นา พ.ศ.
2566 – 2570 นี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2566 – 2570
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษานำไปสู่จุดมุ่งหมาย กรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร
- ครู-อาจารย์
- ข้าราชการพลเรือน
- ลูกจ้างประจำ
- พนักงานราชการ
- ครูจ้างสอน
- ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

5
45
1
1
5
20
23
100

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษานำไปสู่จุดมุ่งหมาย กรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
15,000
ค่าใช้สอย
10,000
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

30,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ร้อยละ 80
9.2 มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2566 – 2570 ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ
ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษานำไปสู่จุดมุ่งหมาย กรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รูปเล่มแผนยุทธ์ศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2566 – 2570
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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 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
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
ร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพื่อให้ผ่ านเกณฑ์การประเมินโดยให้มีการประเมินซ้ำในปีถัดไป”
ควรมีการดำเนินการจัดประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ของข้อมูล หลักฐาน ร่องรอยและวิธีการเก็บข้อมูลที่จะนำมาประกอบในการ
จัดทำแฟ้มในแต่ละมาตรฐานของตัวบ่งชี้ในปีการศึกษา ซึ่งจากการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย
ที่วิทยาลัยฯ ได้รับการประเมิน จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมิน
5. วัตถุประสงค์
เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ในการจัดแสดงผลงาน
และการจัดทำแฟ้มเก็บข้อมูลร่องรอยหลักฐานต่างๆ วิธีการดำเนินการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง
และได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ ในการดำเนินการต่างๆของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่
รับผิดชอบของ SAR สาขาวิชา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครู – อาจารย์ ทุกสาขาวิชา , หัวหน้าสาขาวิชา , หัวหน้างาน จำนวน 71 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครู – อาจารย์ ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูล ร่องรอย
หลักฐานประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล , สาขาวิชา
และสถานศึกษามากยิ่งขึ้น

- 44 -

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ดำเนินงานตามโครงการ
3 สรุปผลโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2565
 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
2,000
ค่าใช้สอย
3,000
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรสามารถนำความรู้และประโยชน์จากการดำเนินงานไปพัฒนาต่อการทำงาน
9.2 สถานศึกษามีการพัฒนาตามกรอบการประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับโครงการ
10.2 แผนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้

- 45 -

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 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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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
บรรลุ เป้ าประสงค์การศึกษาได้อย่ างมีคุณ ภาพตามมาตรฐานและบรรลุ เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ ดำเนิ น การปรั บ ปรุ งการจั ด ทำรายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) รายบุ ค คล ,
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 71 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครู – อาจารย์ ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูล ร่องรอย
หลักฐานประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล , สาขาวิชา
และสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ดำเนินงานตามโครงการ
3 สรุปผลโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

3,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
ครู – อาจารย์ ทุกท่านมีความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
การเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆทั้งของครู และนักเรียน – นักศึกษา ผลงานการปฏิบัติการสอน
ของตนเอง รวมถึงสาขาวิชา และผลงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ฯลฯ สามารถสรุปข้อมูลลง
แฟ้ม SAR สาขาวิชา , SAR สถานศึกษาที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 6
โครงการประเมินการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2564
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 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ ส ถานศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา บุ ค ลากร
ด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง และสามารถนำหลั ก คิ ด หลั ก ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาบู ร ณ าการในการบริ ห ารจั ด การ การเรี ย นการสอนตลอดจนการประยุ ก ต์ ใ ช้
ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิ ดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่น อย่างยั่งยืน
ตลอดไป โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ในทุกระดับ ให้ผ่านการประเมิน เป็นสถานศึกษาพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปี
2564 นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นไป
อย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ และสอดคล้ องกับ นโยบายและเป้ าหมายของกระทรวงศึ กษาธิการ
จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสำรวจและนิเทศการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพื่อคัดเลือกและวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการภายในสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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 2565
 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
3,000
ค่าวัสดุ
7,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรสามารถนำความรู้และประโยชน์จากการนิเทศไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
9.2 สถานศึกษามีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.2 แผนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการที่ 7
โครงการทำบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ
และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565
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 ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดี เก่ง และมีสุขได้นั้น ต้องอาศัย
ความร่ ว มมื อ ระหว่ างสถานศึ ก ษาและสถานประกอบการ ในการร่ ว มวางแผน กำหนด
กิจกรรม กำกับ ติดตาม ดูแล อย่างใกล้ชิดเมื่อนักศึกษาไปฝึกงานในแต่ละสถานประกอบการ
และเพื่ อ สนองตอบนโยบายของสำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ที่ ส่ งเสริม 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 ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลนักเรียน
นักศึกษายิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ดำเนินงานตามโครงการ
3 สรุปผลโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนมกราคม 2565 - เดือนมิถุนายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
มีสถานประกอบการที่ทำบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าฝึกงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
และสถานศึกษา ในการดูแลและพัฒนานักเรียน นักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่าย
สถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 8
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
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 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

- 59 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ได้ อ นุ มั ติ แ จ้ ง สถานศึ ก ษา
เรื่องการอนุมัติโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา และโอน
จั ดสรรงบประมาณโครงการส่ งเสริมการประกอบอาชีพ อิส ระในกลุ่ ม ผู้ เรียนอาชี ว ศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับสถานศึกษาเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ขีดความสามารถ ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้ สามารถนำความรู้
ทั ก ษะวิ ช าชี พ เพื่ อ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ เชิ 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
ทั่วไปให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง
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
- จากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (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 9
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 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่ สำนั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุ มัติโอนจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทงบเงินอุ ดหนุ น จากแผนงานบู รณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ
เพื่ อสร้ างโอกาส สร้ างงาน สร้ างอาชี พ สร้างรายได้ ประชาชน งบเงินอุ ดหนุ น 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
วิทยาลั ยอาชี วศึ กษาสุ โขทั ย ได้ มองเห็ นถึ งความสำคั ญของการส่ งเสริมให้ 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 2564 - 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รอจัดสรร)
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 10
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
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับจัดการเรียนการสอน
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสำนักงานต่างๆ แบบระบบสาย แต่เนื่องจากระบบ
เครือข่ายไร้สาย ได้มีบทบาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ประกอบกับอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ความสะดวกสบายทั้งต่อคณะครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายนอก
ที่เข้ามาติดต่อราชการ 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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

- 68 -

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา,เงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
40,000
80,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

40,000

80,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายให้สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
9.2 วิทยาลัยฯ สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อได้อย่างทั่วถึง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผล
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โครงการที่ 11
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ. 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวมรรษพร สีขาว หัวหน้างานวิจยั พัฒนานวัตกรรม
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 ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยกรมสามัญ
ศึกษาได้เริ่มจัดการประกวด โดยนำผลงานการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาจัด
แสดงด้ ว ยวิธี ก ารสาธิต ในงานสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์ ให้ ผู้ เข้ าชมทั่ ว ไป อั น เป็ น ผลงานของ
นักเรียนประกอบการเรียนการสอนต่อมาในปี พ.ศ. 2530 กรมอาชีวศึกษา ได้นำผลงาน
นักเรียนนักศึกษาที่ประดิษฐ์คิดค้นจัดทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ มีก ารกำหนดรูปแบบ
และวิธีการนำเสนอทั้ งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ในปี 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
ภาคและในระดับ ชาติ โดยได้รับ งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานจากบริษัทเอสโซ่
ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ และสำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
โดยได้รับการสนับสนุนติดต่อกันมาโดยตลอด
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กระบวนการสอน ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียน
ได้ คิ ด เป็ น ทำเป็ น แก้ ปั ญ หาเป็ น และกล้ าตั ด สิ น ใจในการลงมื อ ปฏิ บั ติ งาน สามารถวิ จั ย
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันและ
สังคมเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กระบวนการสอน ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้คิดเป็น
ทำเป็นแก้ปัญหาเป็นและกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัยงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
5.2 เพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้เทคนิควิธีการสอนการเลือกใช้สื่อ และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง
5.3 เพื่อให้ผู้สอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้นำความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไป
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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

- 73 -

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
รวมทั้งสิ้น

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 (550x2x4)+(250x6x4)
= 10,400
บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240x2x5)+(180x6x5)
= 7,800
บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
= 3,000
บาท
รวม
21,200
บาท
รวมทั้งสิ้น (10,000+21,200)
31,200
บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์
ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและสังคมเพื่อการ
พัฒนาประเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 12
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวมรรษพร สีขาว หัวหน้างานวิจยั พัฒนานวัตกรรม
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 ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

- 76 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมเป็น
ผลให้ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
มุ่งเน้ น การสร้างทักษะวิชาชีพด้านความคิด วิเคราะห์ และส่ งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามี
ความรู้ความชำนาญ สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของสั ง คมส่ ว นรวมต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ส ามารถทำงานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น และแลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เล็งเห็นคุณค่าในความคิด ความเพียรพยายามและภูมิ
ปัญญาของเยาวชนไทยที่สามารถประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ใหม่ๆ ขึ้น จึ งได้จัดทำโครงการสิ่ งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี การศึกษา
2564 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพของนักศึกษาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน รวมทั้ง
จะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการอาชีวศึกษาให้พัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ของโลกยุคปัจจุบัน 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
- ผลงานสามารถนำไปสู่การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจำหน่ ายได้
ในเชิงพาณิชย์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. พิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กับแผนกวิขา
2. จัดประชุมเตรียมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
5. สรุปผลการดำเนินการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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*รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ*
1. ระดับ อศจ. จำนวน 12 ผลงานๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท
2. ระดับ ภาค ภาคเหนือ จำนวน 4 ผลงานๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
3. ระดับชาติ จำนวน 2 ผลงานๆละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 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
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
= 3,800 บาท
รวม
= 22,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
34,000 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

- 79 -

โครงการที่ 13
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายวรพันธ์ เพิ่มพูล
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 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  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่ อ งจากห้ อ งสำนั ก งาน ฝ่ ายแผนงานและความร่ ว มมื อ มี ก ารใช้ งานมาอย่ า ง
ยาวนาน จึงทำให้ปัจจุบันมีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ บางส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม ทำให้มี
วิสัยทัศน์ในการทำงานที่ไม่น่ามอง จึงต้องมีการบำรุงดูแลรักษา เพื่อพัฒนาห้องสำนักงานให้
น่าอยู่ และมีบรรยากาศที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและผู้ใช้บริการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาห้องสำนักงานฝ่ายแผนฯให้น่าอยู่ และมีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงห้องสำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
จำนวน 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- ห้องสำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ สะอาด น่าอยู่ มีบรรยากาศที่ดี
ในการปฏิบัติงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
5,000
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

20,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีห้องสำนักงานน่าอยู่ มีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 14
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายวรพันธ์ เพิ่มพูล
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 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  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปั จ จุ บั น ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ไปมาก
ซึ่งหน่วยงานใด มีการบริห ารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณ ฑ์
เพียงพอก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการ การบริการ การพัฒนางานด้านอื่นๆ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
5.2 เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องปริ้นเตอร์
จำนวน 4 เครื่อง
- เก้าอี้สำนักงาน
จำนวน 2 ตัว
- Harddisk เครื่อง Server
จำนวน 3 ตัว
- อุปกรณ์ Router
จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องสำรองไฟ
จำนวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยใช้งาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

- 86 -

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 207,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องปริ้นเตอร์ 4 เครื่อง
- เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว
- Harddisk เครื่อง Server 3 ตัว
- อุปกรณ์ Router จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง
รวมทั้งสิ้น

20,000
5,000
30,000
150,000
2,500
207,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 15
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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นสถานศึ กษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในปัจจุบัน และเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในด้านอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น
สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ เช่ น การบั ญ ชี การเลขานุ ก าร การตลาด คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
การท่องเที่ยว และการโรงแรม เป็นต้น สาขาวิชาคหกรรม เช่น แฟชั่นและสิ่งทอ อาหารและ
โภชนาการ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ธุรกิจคหกรรม เป็นต้น สาขาวิชาศิลปกรรม เช่น
วิจิตรศิลป์ การออกแบบ/คอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปกรรมเซรามิก เป็นต้น ซึ่งทางสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพั ฒนาให้นักเรียน นักศึกษา
เมื่อสำเร็จการศึกษามีประสบการณ์ทั้งในสาขาอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วม
กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ มีความกล้าคิด กล้าทำ
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตย
สำนั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบายให้ ส ถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ดำเนิน
กิจกรรมควบคู่ไปกับ การเรียนโดยได้จัดตั้งองค์การวิช าชีพขึ้น เพื่อให้ เป็นตัวกลางในการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในการดำเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ นั้น สถานศึกษาจะต้องดำเนินการโดยใช้
ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย และตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า ด้วยองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ข้อ 28 ระบุให้มีการประเมินเพื่อสรรหาองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ดีเด่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงมีการจัดกิจกรรม
พัฒนานักเรียนนักศึกษา หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อให้ส อดคล้องกับระเบียบดังกล่าว
และเพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาให้ ก ารดำเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. องค์การวิชาชีพ
กิจกรรม
- กิจกรรมแข่งขันทักษะระดับหน่วย , ระดับอศจ ,
ระดับภาค , ระดับชาติ
- กิจกรรมชมรม 2 ภาคเรียน
- กิจกรรมพิธีปิดองค์การวิชาชีพ (วันปัจฉิมนิเทศ)
- กิจกรรมประเมินหน่วยองค์การ
- กิจกรรมพิธีเปิดองค์การ
- กิจกรรมรับประกาศนียบัตร
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ
ประจำปี 2564
- กิจกรรมกลางองค์การวิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

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

2. ลูกเสือ
-

กิจกรรม
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
งานชุมนุ มลู กเสื อ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
(ระดับชาติ-ภาค)
กิจกรรมอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือ
กิจกรรมกลางลูกเสือ
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
80,000
20,000
100,000
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-

-

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

4. กีฬาและนันทนาการ
กิจกรรม
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565
กิจกรรมประกวดดาวเดือน
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2564
กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับอศจ. ระดับภาค
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ
กีฬาระหว่างโรงเรียน
กิจกรรมกลางกีฬาและนันทนาการ
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
2,000
2,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
3,000
24,000

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
กิจกรรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น

6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
กิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมกลางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

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

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
30,000
3,000
3,000
2,000
38,000

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่นได้
5.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองได้ และมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล
5.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
5.4 เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน
มีเจตคติที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทุกชั้นทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาการศึกษาที่วิทยาลัยฯได้จัดขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ และความรู้ มีทักษะ ในการทำงาน รักการทำงาน
มีเจตคติที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
100,000
ค่าใช้สอย
100,000
ค่าวัสดุ
100,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

300,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่นได้
9.2 เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองได้ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
9.3 เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
9.4 เป็นการพัฒนาการการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะในการทำงาน
รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 สังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 16
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 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)
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ว ยวิท ยาลั ย อาชี ว ศึก ษาสุ โขทั ย มี น โยบายในการจั ดการศึ กษาอย่ างมีส่ ว นร่ว ม
ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
ในทุ กด้ าน วิทยาลั ยฯ จึ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ป กครอง เพื่ อ สร้ างความเข้ าใจ และสร้า ง
ความร่ว มมือในการกำหนดรูป แบบการดูแลผู้เรียน และร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดความรู้ทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพศึกษาต่อและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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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
2,000
ค่าวัสดุ
3,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
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โครงการที่ 17
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ว ยวิท ยาลั ย อาชี ว ศึก ษาสุ โขทั ย มี น โยบายในการจั ดการศึ กษาอย่ างมีส่ ว นร่ว 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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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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
2,000
ค่าวัสดุ
3,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
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โครงการที่ 18
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
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 ......................................

- 104 -

3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การออกกลางคันเป็นปัญหาสำคัญต่อการจั ดการศึกษาที่ต้องเร่งดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปั ญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากปัญ หาการออกกลางคันของผู้เรียน ทำให้เกิด
ความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา โดยการแสวงหารูปแบบการดำเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิผล และคำนึงถึงความปลอดภัย ตามาตรการการป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อ
โรคโคโรน่ า (Covid-19) โดยอาศัยการมีส่ว นร่วมกับผู้ ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น อย่างเป็ น
รูป ธรรม ในการดูแล ติดตามผู้เรียน ตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
อาชี ว ศึ ก ษา และการสำรวจปั ญ หานั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ในคาบชั่ ว โมงกิ จ กรรมโฮมรู ม
ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาเป็นกำลั งสำคัญ ในการพัฒ นาประเทศต่อไป
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. 2565
6.2 เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น
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 19
โครงการอบรมพัฒนาโปรแกรมดูแลผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยสถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ในการการผลิ ต ผู้ เรี ย นที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ทั้ งทางด้ า นวิช าการ สติ ปั ญ ญา สั งคม อารมณ์
ร่างกายและจิตใจ เพื่อออกไปช่วยพัฒนาประเทศ เป็นผู้นำในสังคม ในการผลิตผู้เรียนของ
สถานศึกษา นั้น ครูที่ปรึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุด โดยครูเป็นทั้งผู้สอนด้านวิชาการ
และวิชาชีพ และบ่มเพาะทักษะต่างๆ ที่สำคัญจำเป็นให้แก่ผู้เรียนในปัจจุบัน ภาวะการณ์ของ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในทุกๆด้าน วิทยาลัยฯ ได้แต่ง ตั้งครูที่ปรึกษา ให้กับ
ผู้เรียนเพื่อช่วยเหลือแนะนำผู้เรียนในเรื่องการศึกษา การทำกิจกรรม การดำเนินชีวิต เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากวิทยาลัยมากที่สุด ครูที่ปรึกษาจึงมีบทบาทอันสำคัญในการพัฒนา
บุคลิกภาพ ดูแล เป็นผู้ประคับประคองและสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้เ รียน และเพื่อให้ผู้เรียน
ประสบความสำเร็ จ ในการศึก ษาวิท ยาลั ยอาชี ว ศึก ษาสุ โขทั ย ได้เห็ นความสำคั ญ ของครู
ที่ ป รึ ก ษา โดยได้ จั ด ให้ มี ร ะบบครู ที่ ป รึ ก ษาไว้ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย น เพราะครู ที่ ป รึ ก ษา
เป็ น ผู้ ป ฏิบั ติงานใกล้ ชิดกับ ผู้เรี ยนมากที่สุ ด จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒ นาโปรแกรมดูแล
ผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้มีความรู้ในการจัดการดูแล
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่ และบทบาท
ของครูที่ปรึกษา
5.2 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมในการจัดการดูแลผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อให้ครูที่ปรึกษามีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการจัดการดูแลผู้เรียน ของครูที่ปรึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมอบรม 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูที่ปรึกษาได้พัฒนาตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพและมีวิสัยทัศน์ในการดูแลผู้เรียน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

3,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูที่ปรึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพ
ในการดูแลติดตามผู้เรียน
9.2 ครูที่ปรึกษา ได้นำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรม มาพัฒนาในการดูแล ผู้เรียน
9.3 การดูแลผู้เรียน ให้ผลสัมฤทธิ์ ส่งผลที่ดีต่อผู้เรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 20
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็น
หญิงหรือชาย และส่วนใหญ่ปัญหายาเสพติดก็เกิดมาจากการอยากรู้และอยากลองของวัยรุ่น
โดยเฉพาะวัยรุ่นที่กำลังศึกษาอยู่ ดังนั้นสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมี
บทบาทในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนให้ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม รู้จักห่างไกลจากยาเสพติด
เพื่อเป็นอนาคตที่ดีตอ่ ประเทศชาติสืบต่อไป
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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานปกครองนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณโครงการ (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
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 จากแบบสอบถามที่แจกให้กับนักเรียน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 21
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  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิท ยาลั ย อาชีว ศึ กษาสุ โขทั ย ได้ต ระหนั ก ถึงปั ญ หาต่างๆ ของนั ก เรียน นั ก ศึกษา
ในปัจจุบัน ที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงจากปัญหาต่างๆ อาทิ เช่น การทะเลาะวิวาท ยาเสพติด
การมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
ตลอดจนสื่ อออนไลน์ ต่างๆ ที่ ทุ กเพศ ทุก วัยเข้าถึงได้อ ย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่ว ถึง จึงเกิ ด
พฤติกรรมเลี ยนแบบ ในการอยากรู้ อยากลองสิ่ งเสพติด โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบ และ
พิษภัยที่ตามมา ปัจจัยสำคัญ ที่สุดมาจากปัญหาทางครอบครัวที่มีการพัวพันกับยาเสพติด
การคบเพื่อน การมีแฟนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
จากปั ญ หาที่ ก ล่ าวมาข้างต้ น จึงทำให้ มีโครงการการสร้างเครือข่ ายประสานงาน
ส่ งเสริ มความพฤตินั กเรี ย นและนั ก ศึกษา โดยจัดการอบรมนั กเรียน นัก ศึกษาของแต่ล ะ
สาขาวิ ช า เป็ น แกนนำในการให้ ค วามรู้ ถึ ง พิ ษ ภั ย และช่ ว ยป้ อ งกั น แก้ ไขปั ญ หาการมี
พฤติ ก รรมไม่ เหมาะสม เพื่ อ ลดจำนวนกลุ่ ม เสี่ ย งของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดการอบรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการป้องกันปัญหาการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
5.2 เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการพแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.3 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยงให้มีพฤติกรรมตามลักษณะที่พึงประสงค์
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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานปกครองนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,000
ค่าใช้สอย
500
ค่าวัสดุ
1,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

2,500

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 จากแบบสอบถามที่แจกให้กับนักเรียน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 22
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 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 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสุ โขทั ยมี ภ ารกิ จในการจัด การเรียนการสอนให้ แก่ นั ก เรีย น
นักศึกษาในสาขาวิชาพณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในระดับ
ปวช. และปวส. ซึ่ ง ในปี ก ารศึ ก ษา 2564 มี นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาเข้ า สู่
ตลาดแรงงาน และศึกษาต่อเป็นจำเป็นมากจึงจำเป็นต้องติดตามนักเรียนนักศึกษา เพื่อนำมาใช้
เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564
5.2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- สามารถนำข้อมูลที่ติดตามผู้สำเร็จการศึกษามาใช้ประโยชน์ได้ในการจัดการเรียน
การสอน และสามารถจัดหาตำแหน่งงานว่างตามที่นักศึกษาแจ้งความจำนง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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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
รวมทั้งสิ้น

1,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถติดตามนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่สำเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2564 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.2 นำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลการทำโครงการ
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 23
โครงการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สำเร็จการศึกษา
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิท ยาลั ย อาชีว ศึกษาสุ โขทั ย มีภ ารกิจในการจัดการเรียนการสอนให้ แก่ นักเรีย น
นักศึกษาในสาขาวิชาพณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในระดับ ปวช.
และปวส. ซึ่งในทุกปี การศึกษามีนั กเรียน นักศึกษาที่ส ำเร็จการศึกษาเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
เป็ น จำนวนมาก จึ งจำเป็ น ต้องสำรวจความพึ งพอใจของสถานประกอบการที่รับ ผู้ ส ำเร็จ
การศึ ก ษา เพื่ อ นำมาใช้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการจัด การเรี ยนการสอน และเตรีย มนั ก เรี ย น
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานและสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สำเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และเตรียมนักเรียน
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน ตลาดแรงงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- สถานประกอบการกรอกแบบสำรวจให้กับวิทยาลัยฯ มากกว่าร้อยละ 80 ของที่สำรวจ
6.2 เชิงคุณภาพ
- ได้รับการประเมินจากสถานประกอบการให้นักศึกษาผ่านร้อยละ 80 ของจำนวนที่สำรวจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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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
500
ค่าวัสดุ
500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

1,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สถานประกอบการที่รับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทำการ
ประเมินและส่งคืนแบบสำรวจความพึงพอใจ และวิทยาลัยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และเตรียมนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลการทำโครงการ
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 24
โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพสำหรับนักเรียน
โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
จากผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนที่ผ่านมา พบว่า นักเรี ยน
สมั ค รเข้าเรี ย นในบางสาขาวิช าเกิ น เป้ าหมายที่ ว างไว้ ในขณะที่ บ างสาขาวิ ช าไม่ ได้ ต าม
เป้าหมายที่วางไว้ นักเรียนส่วนใหญ่เลือกสาขาวิชาเรียนตามกระแสนิยม และเลือกตามเพื่อน
โดยที่ยังไม่เข้าใจความสามารถ และความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ประกอบกับไม่รู้ว่า
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ เป็นอย่างไร เนื่องมาจากวิทยาลัย ไม่มีการ
แนะแนวการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ตลอดจน
การออกไปประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ดังนั้นเพื่อให้มีปริมาณ
ผู้เรียนในทุกสาขาวิชา ในปีการศึก ษา 2565 ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ งานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพสำหรับ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาสขึ้น
5. วัตถุประสงค์
เพื่อแนะแนวทางให้นักเรียนโรงเรียนมัธยม สนใจสมัครเรียนต่อสายอาชีพ ที่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย ผ่านทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทราบข้อมูลข่าวสาร และการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยในสถานการณ์ปกติ และเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ และรับ
สมัครผ่านสื่อออนไลน์ และเครือข่ายครูแนะแนวในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19)
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัดสุโขทัย และผู้ปกครอง ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
การแนะแนว และการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ของวิทยาลัย
จากทีมงานแนะแนว และเครือข่ายครูแนะแนว ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น และตอนปลาย และผู้ปกครอง ให้ความสนใจ
ให้บุตรหลาน เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
15,000
15,000
ค่าวัสดุ
10,000
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

25,000

25,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัดสุโขทัยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการแนะแนว
ของวิทยาลัยจากทีมงานแนะแนว จำนวน 1,000 คน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้ร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 25
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพสำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา
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 1,8,9
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่
ในการให้ การแนะนำในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ที่จะจบการศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพ
และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษามีแนวทางในการเลือกสาขาวิชา
และสถาบันที่ตนเองสนใจรวมถึงมีความรู้เรื่องการสมัครงาน และการประกอบอาชีพ
หลังสำเร็จการศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะสำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 400 คน
- นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะสำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ศึกษาต่อในระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
- นักเรียน/นักศึกษา สามารถรู้แนวทางการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาที่ตนเอง
ต้องการและรู้แนวทางการสมัครงาน การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
ได้รับความรู้และแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้ร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 26
โครงการจัดการถ่ายรูปหมู่และจัดทำทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 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 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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิท ยาลั ย อาชีว ศึกษาสุ โขทั ย มีภ ารกิจในการจัดการเรียนการสอนให้ แก่ นักเรียน
นักศึกษาในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม และอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ในระดับ ปวช. และปวส. ซึ่งในทุกปีการศึกษามีนักเรียนนักศึกษา
ที่สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก จึง จำเป็นต้องมีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามนักเรียนนักศึกษา และเป็นภาพที่ระลึก ความทรงจำ ความประทับใจระหว่าง
นักเรียน/นักศึกษา เพื่อน ครู-อาจารย์ และสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดการถ่ายรูปหมู่สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564
5.2 เพื่อจัดทำทำเนียบนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564
5.3 เพื่อนำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการติดตามนักเรียน นักศึกษา
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีภาพถ่าย และทำเนียบรุ่นของตนเอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เอกสารทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 600 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
- ภาพถ่าย และข้อมูลการจัดทำทำเนียบของนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2564 ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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 2564
9.2 มีทำเนียบนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2564
9.3 มีฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้ร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

190
270
300
270

บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการที่ 27
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 ......................................

- 140 -

3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ
มีห น้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้
และทักษะในวิชาชีพ ควบคู่กับเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์
ของวิทยาลัยฯ ให้ นักเรียนนักศึกษา ครูในโรงเรียนมัธยม รวมถึงผู้ปกครอง ได้รับรู้รับทราบ
ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้ตรง
กับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล
สาขาวิชาทุกสาขา ในฝ่ายวิชาการ จึงได้ร่วมกับ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒ นากิจการนั กเรีย นนั กศึกษา จัดทำโครงการมหกรรมวิช าชีพ “เปิดโลกการศึกษา
สู่ อ าชี พ ”ขึ้ น เพื่ อ เปิ ด โอกาส ให้ นั ก เรี ย น และครู ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา รวมถึ งผู้ ป กครอง
นักเรียน ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชี พ
ของสาขาวิชาต่างๆ ได้เห็นบรรยากาศการศึกษาภายในรั้ววิทยาลัยฯ ทำให้ได้สัมผัสวิทยาลัยฯ
ก่อนตัดสินใจเข้ามาเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวใน
โรงเรียนมัธยมรวมถึงผู้ปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
รวมถึงผู้ปกครอง 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 2564 – 31 พฤษภาคม 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
10,000
10,000
ค่าวัสดุ
14,200
5,800
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

24,200

15,800
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
รวมถึงผู้ปกครองในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
9.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมรวมถึง
ผู้ปกครองในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาและเลือกศึกษาในสาขาที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
9.3 วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาสาธารณชน ในด้านการผลิตนักเรียนนักศึกษา
สู่ตลาดแรงงาน และการบริการทางวิชาการสู่ชุมชน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้ร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 28
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 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)
ยุทธศาสตร์ที่1 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณภาพ
ออกสู่ สังคมเป็น จำนวนมาก แสดงให้ เห็ นว่าวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒ นาก้าวหน้าไม่ห ยุดยั้ง
การที่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะก้าวออกไปสู้สังคมภายนอก นอกจากจะต้องมี
ความรู้ในวิชาชีพแล้ว ยังต้องมีความรู้ และข้อมูลในการก้าวสู่โลกอาชีพและสามารถพัฒนา
ตนเองให้ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในตลาดแรงงานได้ การจั ดปั จ ฉิม นิ เทศเป็ น การแสดงให้ นัก เรีย น
นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของสถานศึกษาที่ทำให้เขาเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมี
บุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะนำความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ และอยู่ใน
สังคมอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
5.3 เพื่อให้รุ่นน้อง ได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จของรุ่นพี่ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีนักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 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 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
1,000
ค่าใช้สอย
1,500
ค่าวัสดุ
2,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
ที่เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ ได้รับประโยชน์ และตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษา
และมีความกตัญญูต่อสถานศึกษา ครู อาจารย์ผู้ให้ความรู้ รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความประทับใจก่อนสำเร็จการศึกษาระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง
และผู้สำเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 29
โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
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 ......................................
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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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
คู่มือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระ
ที่จำเป็นต่อนักเรียน นักศึกษา ทำให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจกฎระเบียบ และวิธีการต่าง ๆ
และสามารถนำไปปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 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 2565
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 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ
*เก็บเงินจาก
นักเรียน
นักศึกษาแรก
เข้า คนละ
100 บาท

50,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับวิทยาลัยฯ และนำคู่มือไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับคู่มือทำแบบประเมินผล
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 30
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
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 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้รับการแนะนำวิธีการ
เรียน รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรม และสวัสดิการสำหรับ
นักเรียน นักศึกษาและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับการแนะนำวิธีการเรียนรวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรม และการจัดสวัสดิการสำหรับนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1
เข้าร่วมปฐมนิเทศฯ ครบ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ทราบวิธีการจัดการเรียน การสอน และระเบียบต่างของวิทยาลัย และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนในวิทยาลัยได้ และมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
2,500
ค่าวัสดุ
7,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ได้รับการแนะนำ
วิธีการเรียนรวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรม และการจัด
สวัสดิการสำหรับนักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 31
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยในแต่ละปีการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีนักเรียน นักศึกษามีความ
ประสงค์ที่จะขอรับทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากและเป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้ การดำเนินการจัดหาทุนการศึกษาเป็นไปด้ว ย
ความเรี ย บร้ อ ย งานแนะแนวอาชี พ และจั ด หางาน ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด หาทุ น
เพื่ อช่ วยเหลื อนั กเรี ยน นักศึกษา มุ่ งเน้ นให้ ผู้ เรียนรู้จักคุ ณค่าของทุนการศึกษาที่ ได้รับ รู้จั ก
รั ก การออมดำรงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ ว ย จึ ง ได้ จั ด ทำโครงการ
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
500
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

3,500

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 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 32
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่
นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยให้นักเรียนนักศึกษา
ที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ กำหนด ได้กู้ยืมเงินจากทางกองทุนฯและใช้หนี้ในอัตราดอกเบีย้ ที่ต่ำ
ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจึงได้จัดทำโครงการนีข้ ึ้น
เพื่อสร้างความรู้ก่อนกู้ยืมเงินกยศ. ระเบียบ ข้อบังคับ แจ้งให้นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่
และผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน ให้มีความเข้าใจชัดเจนในเรื่องของการกู้ยืมเงินวิธีการกู้ยืมเงินระหว่าง
ศึกษาอยู่ตลอดจนการชำระหนีห้ ลังสำเร็จการศึกษาและทำสัญญาร่วมกัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกันได้รับทราบ
กฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆของกองทุนฯ
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการใช้เงินที่กู้ยืม
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
5.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการชาระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสำเร็จการศึกษา
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 และผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกันได้รับทราบกฎเกณฑ
ระเบียบต่างๆของกองทุนฯและตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการใช้เงิน
ที่กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตลอดจนมีจิตสำนึกในการชำระหนี้
เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสำเร็จการศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
- ใช้งบประมาณของ กยศ.
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกันได้รับทราบกฎเกณฑ์ระเบียบ
ต่างๆของกองทุนฯ
9.2 นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่ มีความตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการใช้
เงินที่กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตลอดจนมีจิตสำนึกในการชำระหนี้
เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสำเร็จการศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 33
โครงการจิตอาสา “อาชีวศึกษา สร้างฝีมือชน 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุน ทรั พย์ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้นโดยกองทุ นฯ มีความประสงค์ให้
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงิน นอกจากจะต้องเป็นคนเก่ง คนดี และต้องเป็นผู้ที่มี
จิ ต อาสา ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น โดยไม่ ห วั ง ผลตอบแทน บำเพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ สาธารณะ
ปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 38 ชั่วโมง เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้กู้ยืมได้ปลดปล่อยพลังที่ มีในตนเอง
ในการแสดงจิ ตอาสา สร้างคุณ ลั กษณะให้ มีผ ลดีต่อสั งคม นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรม
จิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมีพื้นฐาน ในการอยู่ร่วมกันกับ
สังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาลตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้ เพื่อเป็นการ
ส่ งต่ อ การศึ ก ษา ให้ รุ่ น น้ อ งเมื่ อ สำเร็จ การศึ ก ษาแล้ ว อี ก ทั้ งปลู ก ฝั งให้ นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา
แสดงจิตอาสา ด้วยการแบ่งปัน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสถานศึกษา เพื่อสังคม
สามารถนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการแสดงจิตอาสา สามารถนำความสุข
สู่สถานศึกษา และสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น และเกิดจิตสำนึกในการแสดง
จิตอาสาอย่างแท้จริง ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้ จึงได้ดำเนินโครงการจิตอาสา
ปันสุข สู่สังคม ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ช่วยกันดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือ
ถาวรและมีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
นำมาใช้ในการแสดงจิตอาสาให้เกิดความยั่งยืน
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำมาสร้างสรรค์
สิ่งดีๆให้แก่สถานศึกษา และสังคม
5.6 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีน้ำใจและจิตสาธารณะ
5.7 เพื่อสร้างจิตสานึกในการชำระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสำเร็จการศึกษา
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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 2564 – 30 กันยายน 2565
 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 ผู้กู้ยืมมีจิตสานึกในการชำระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา
ให้รุ่นน้องเมื่อสำเร็จการศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 34
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณภาพ
ออกสู่ สังคมเป็น จำนวนมาก แสดงให้ เห็ นว่าวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒ นาก้าวหน้าไม่ห ยุดยั้ง
การที่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะก้าวออกไปสู้สังคมภายนอก นอกจากจะต้องมี
ความรู้ในวิชาชีพแล้วยังต้องมีความรู้ และข้อมูลในการก้าวสู่โลกอาชีพและสามารถพัฒนา
ตนเองให้ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในตลาดแรงงานได้ การจั ดปั จ ฉิม นิ เทศเป็ น การแสดงให้ นัก เรีย น
นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของสถานศึกษาที่ทำให้เขาเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมี
บุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะนำความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ และอยู่ใน
สังคมอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษาและมีความกตัญญู
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
5.3 เพื่อให้รุ่นน้อง ได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จของรุ่นพี่ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ
ก่อนจบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ หลังสำเร็จ
การศึกษาในฐานะผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้อง
ด้วยการชำระหนี้และสามารถวางแผนการเงินสำหรับอนาคต และการชำระหนี้ได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
- ใช้งบประมาณของ กยศ.
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกคน ที่จะจบการศึกษา
ในปีการศึกษา 2564 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ ได้รับประโยชน์
และตระหนักถึงคุณค่าของเงินที่กู้ยืม และการปฏิบัติตนหลังสำเร็จการศึกษา และ
หน้าที่ของนักเรียน/นักศึกษา หลังสำเร็จการศึกษาที่ควรทราบ และปฏิบัติจนชำระหนี้
คืนเงินให้กองทุนฯ ครบถ้วน และผู้สำเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 35
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันจำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และเข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขอนามัย อาการเจ็บป่วยที่ต้องการเข้ารับการพักผ่อน ให้สบายกาย
และสบายใจในทุกๆวัน โดยมีอาการมากบ้าง น้อยบาง ไม่สามารถกำหนดได้ งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา จึงมีความประสงค์สร้างความพึงพอใจในการให้บริการนักเรียน นักศึกษา
และสร้างบรรยากาศในห้องพยาบาลให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดหาเวชภัณฑ์ยาให้เพียงพอกับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทุกคน
5.2 จัดหาเวชภัณฑ์ยาไว้ใช้ในการทำกิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา
5.3 จัดหาอุปกรณ์เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ
5.4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดเก็บเวชภัณฑ์ยาให้เป็นระเรียบเรียบร้อย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ขอรับยารักษาโรคเบื้องต้น และเข้ารับบริการรักษา
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นและเจ็บจ่ายฉุกเฉิน จำนวนภาคเรียนละ 1,600 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้ารับ
การรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีอาการเจ็บป่วยสามารถนอนพักผ่อน
และมีเวชภัณฑ์ยาในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 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
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับการบริการทางด้านเวชภัณฑ์ยาที่เพียงพอ
9.2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอพร้อมใช้งาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลรายงานผลการดำเนินงาน

50,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 36
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
โครงการบูรณาการการพัฒ นาทักษะทางวิช าชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) เป็นนโยบายที่ทางคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาให้ดำเนินงานต่อเนื่ องตามภารกิจต่างๆ โดยยึดหลักการการดำเนินงาน
ในการแนะนำ ถ่ ายทอดความรู้ ให้ กับ ประชาชน สร้างเครือข่ ายความร่ว มมื อระหว่าง
สถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ างมู ล ค่ าและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการเสริมสร้างการรวมกลุ่มของชุมชน เพื่อสร้าง
ความเข้ม แข็งในการประกอบอาชีพ ให้ เกิด การเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้น และการ
พัฒ นาอาชีพที่ยั่งยืน การส่งเสริมการพัฒ นาระบบรับรองและตรวจสอบคุณ ภาพขั้นต้น
ของสินค้าชุมชน อันจะเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 ผลต่อประชาชน
5.1.1 ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูและรักษา
และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่อง อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
และเครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน
5.1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนา ทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน
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
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5.2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา
5.2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
ในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
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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- ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถ
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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ Fix it center
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 230,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
40,000
ค่าใช้สอย
90,000
ค่าวัสดุ
100,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

230,000

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
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โครงการที่ 37
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (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 ......................................
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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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุ โขทัย มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ เพื่อจัดทำ
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด ในการให้ บริการ
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 จึ งทำให้ ป ระชาชนระดั บ รากหญ้ า ขาดความรู้ ความสามารถในการแข่ งขั น
ในระดั บ สากลได้ นั บ เป็ น โอกาสอั น ดี ที่ โครงการนี้ จ ะช่ ว ยยกระดั บ ฝี มื อ แรงงานให้ กับ กลุ่ ม
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ให้มีคุณภาพ
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. สำรวจพื้นที่/ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
4. ประชามสัมพันธ์กิจกรรมแก่เป้าหมาย
5. จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
6. สรุปผลและประเมินผล
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

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 38
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ เพื่อจัดทำ
โครงการอบรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ ให้ กั บ บุ ค ลากรทั่ ว ไป ในเขตจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
และใกล้ เคี ย ง รวมทั้ ง ขยายโอกาสให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ประชาชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ผู้ ย ากไร้
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 จึงทำให้ ประชาชนระดับรากหญ้า ขาดความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับ สากลได้ นั บ เป็ น โอกาสอันดีที่โครงการนี้จะช่วยยกระดับฝี มือแรงงานให้ กับกลุ่ ม
ประชาชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ผู้ ย ากไร้ ผู้ ด้ อ ยโอกาส ผู้ พิ ก าร และประชาชนทั่ ว ไป
ให้มีคุณภาพ 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 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

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 39
โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบรบิการชุมชน
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ผู้เรียนมีคุณ ธรรม จริยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี
แสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร
มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสถานศึกษา มีการส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรีย นร่ว มกัน จั ดกิจ กรรมเสริม หลั กสู ตร เพื่ อพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี คุณ ลั กษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามที่กำหนด โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น ยอมรับผลการกระทำของตนเอง
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง แสวงหาประสบการณ์
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน อาชีพ ตั้งใจทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลสำเร็จ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา
5.3 เพื่อให้ผู้เรียน ใช้วัสดุถูกต้อง เพียงพอและเหมาะสมกันงาน ปิดน้ำ ปิดไฟทุกครั้ง
เมื่อเลิกใช้ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ดำเนินชีวิตเรียบง่าย
ตามสถานภาพของตน
5.4 เพื่อให้ผู้เรียนประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่และต่อวิชาชีพ ไม่โกหก ไม่ลักขโมย ไม่ทุจริต
ในการสอบ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ปฏิบัติหน้าที่และรักษาประโยชน์ขององค์กร ไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่ได้รับรู้และการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
5.5 เพื่อให้ผู้เรียน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกำลังแรงกายและสติปัญญา อุทิศตนเพื่อประโยชน์
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 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
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
รวมทั้งสิ้น

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 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เข้า
10.2 สังเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
10.3 จากผลการปฏิบัติของนักเรียน
10.4 จากแบบสอบถามที่แจกให้กับนักเรียน
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โครงการที่ 40
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผู้เรียนเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
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
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลื่อนย้ายผู้ค น
สื่ อ เทคโนโลยี และทรั พ ยากรต่ างๆ จากทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกอย่ างรวดเร็ว และสะดวก มี ค วาม
เชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครองระหว่ า งภู มิ ภ าค ประเทศ สั ง คม
และชุ ม ชน มี ค วามซั บ ซ้ อ นและเปลี่ ย นแปลงของความรู้ และข้ อ มู ล ข่ าวสารตลอดเวลา
อย่ า งเป็ น พลวั ต Whitehead (1931) อธิ บ ายว่ า ในอดี ต ช่ ว งอายุ ข องคนคนหนึ่ ง อาจมี
เรื่ อ งราวการเปลี่ ย นแปลงให้ พ บเห็ น น้ อ ย ต่ า งจากในปั จ จุ บั น ที่ ในช่ ว งอายุ ค นคนหนึ่ ง
มีเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมเกิดขึ้นมากมาย วิถีชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 มีความ
แตกต่างจากอดีต มีความเปิดกว้าง ยอมรับ และให้ความสำคัญกับข้อมูลความรู้และข่าวสาร
ที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้คนในศตวรรษนี้จึงไม่
สามารถใช้ความรู้และทักษะบางอย่างในอดีตมาแก้ปัญหาในปัจจุบันได้ดี การจัดการศึกษา
และการเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 จึ งไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่คือการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้คน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้า ใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
ทีห่ ลากหลายผ่านการอ่านออกเขียนได้ 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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
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
รวมทั้งสิ้น

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมากขึ้น
9.2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะสารสนเทศ สื่อ 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 41
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยนอาชีวศึกษาด้านระเบียบวินัย เพื่อให้การเรียนการสอน
การฝึ กอบรมสมบู ร ณ์ ตามหลั กสู ตรของกิจกรรมลู กเสื อรวบรวมไว้ซึ่งประสบการณ์ ต่างๆ
ช่วยเหลื อ ซึ่งกัน และกัน ทั้ งทางตรงและทางอ้อม ล้ ว นเป็น สิ่ งที่ จะก่อให้ เกิ ดความรู้ทั กษะ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี และเป็นการทดสอบสมรรถภาพและความอดทน
ทางร่างกายและจิตใจที่เป็นส่วนหนึ่งจะทำให้ 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 และอยู่ร่วมกันเป็นระบบหมู่ได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ลูกเสือมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านระเบียบวินัย
9.2 ลูกเสือสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ในบางโอกาส
9.3 ลูกเสือมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
9.4 ลูกเสือสามารถนำความรู้จากกิจการลูกเสือวิสามัญ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 แบบสรุปผลโครงการ
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โครงการที่ 42
โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สู่มาตรฐานอาเซียน
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
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ประเทศไทยได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน เมื่อปี 2550 โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกัน
เป็ นประชาคมอาเซีย นในปี 2558 เพื่อให้ อาเซียนเป็นองค์การที่มีประสิ ทธิภ าพ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยมีประชากรเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประเทศไทยจะได้รับ
ประโยชน์ทางด้านการศึกษา จากความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและเทคนิคภายใต้โครงการ
ต่างๆ รวมทั้งยังเป็น โอกาสเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ และโอกาสที่จะมีสิทธิ์มีเสียง
รั กษาผลประโยชน์ ของตนในเวที โลก ประเทศไทยจึ งต้ อ งกำหนดทิ ศ ทางทางการศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาของสมาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยาย
โอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการการศึกษา
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
ให้มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ด้านการคิด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ ให้เป็นบุค คลที่รู้จักแบ่งปัน มีจิตอาสา และพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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 2565 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
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
รวมทั้งสิ้น
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 43
โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
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
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบ 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
รู ป แบบประกอบไปด้ ว ย First s-curve คื อ การลงทุ น ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว
ในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยการลงทุนชนิดนี้จะอยู่ในช่วง
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในระยะสั้ น และ ระยะกลางเพี ย งเท่ า นั้ น โดยจะกำหนด
อุต สาหกรรมเป้ าหมายของประเทศได้ ดั งนี้ 1)อุต สาหกรรมยานยนต์ส มั ยใหม่ (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) การเกษตรและเทคโนโลยีชี ว ภาพ (Agriculture
and Biotechnology) 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) และใน
ส่ ว นของ New S-curve : เป็ น รู ป แบบการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมใหม่ เพื่ อ พั ฒ นาหรื อ
เปลี่ ยนแปลงรูปแบบสิน ค้าและเทคโนโลยี โดยจะเป็นหัวใจหลักของกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ของประเทศ (New Growth Engines) ซึ่งการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมเหล่ านี้
จะสามารถเพิ่มรายได้ใ ห้ กับ ประชากร 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) อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ งชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพ (Biofuels
and Biochemicals) 4) อุ ต สาหกรรมดิ จิ ต อล (Digital) 5) อุ ต สาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร (Medical Hub)
จากที่กล่าวมาข้างต้น หัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น ล้วนเกิดจากการ
ต่อยอด ปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลง และพั ฒ นาจากอุตสาหกรรมเดิมแทบทั้ งสิ้ น ซึ่งขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และโอกาสในการทำธุรกิจนั้นๆ เพราะฉะนั้นแล้ว วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุ โขทั ย ซึ่งเป็ น สถานศึกษาในสั งกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอนในด้านสายอาชีพให้ กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒ นากำลังคนให้ มี
ความสามารถและตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงทางสัง คม 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 วามสำคั ญ
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โดยเฉพาะสายวิชาชีพซึ่งต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติงานจริงและต้องมีความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่ ห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
สำหรับการออกไปปฏิบัติวิชาชีพตรงกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มุ่งเน้น
ให้ผู้ เรีย นเกิดทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) มีความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะที่
จำเป็ น ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 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
วิทยาลั ยอาชีวศึก ษาสุ โขทัย จึงจัดทำโครงการพั ฒ นาศูนย์ความเป็นเลิ ศทางการ
อาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีอาคารสถานที่และมีปัจจัยพื้นฐาน
ที่ตรงตามความต้องการที่มีความสอดคล้องกับการจัดรูปแบบการจัดการศึกษาเฉพาะทางโดย
ผ่านระบบการบริหารจัดการการศึกษาภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานจริงใน
อาคารสถานที่เสมือนจริงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมุ่งสู่สากลต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อได้รับการสนับสนุนอาคารปฏิบัติการโรงแรมและครุภัณฑ์ ในการขับเคลื่อน
รูปแบบการจัดการศึกษาเฉพาะทางแบบบูรณาการ
5.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทั้งบุคลากร
ผู้เรียนและการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อรองรับรูปแบบการจัดการศึกษาเฉพาะทาง
แบบบูรณาการ
5.3 จัดทำความร่วมมือกับองค์กรการศึกษาและสถานระกอบการทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศมุ่งสู่สากล เพื่อจัดทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) ในการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ด้านการโรงแรม รวมทั้งสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการระดมทรัพยากร
การบริหารจัดการเฉพาะทางแบบบูรณาการ
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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 2565 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

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 44
โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความสามารถ
ที่ จ ะปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า งรู้ เท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ และมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
ตามกาลเวลาของสังคมไทย ดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษา ให้ความสำคัญ
สูงสุดกับ การปฏิ รูป การเรีย นรู้ โดยยึดผู้ เรียนเป็ นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ส อดคล้ องกับ ความสนใจและความถนัดของผู้ เรียน เน้นการปลู กฝั งคุณ ธรรม จริงธรรม
เพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่าง
แท้จริง
ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุ ณธรรม จริยธรรม และ
ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ เพื่ อ สอดคล้ อ งกั บ อุ ด มการณ์ แ ละหลั ก การในการจั ด การศึ ก ษา
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
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 2565 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
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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
รวมทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
9.2 ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
9.3 ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
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 45
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มากขึ้น ในสถานศึกษาต้องมีความ
พร้อมในด้านอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลดีกับนักเรียน นักศึกษา
ที่จะมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่มีความพร้อมในการเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอในการทำงาน
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
งานแนะแนว
- เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU
- เก้าอี้
งานครูที่ปรึกษา
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ HDD 1 TB
- เครื่องพิมพ์แบบ All in one
- ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสูงสีเขียว
งานกิจกรรม
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
- เครื่องพิมพ์แบบ All in one
- เก้าอี้ล้อเลื่อน
- โต๊ะหมู่บูชาชุดใหญ่
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
- เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU
งานปกครอง
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
- เครื่องพิมพ์แบบ All in one
- ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก
- ตู้เอกสารเหล็กบานทึบ
- เต็นท์สนาม

จำนวน 1 เครื่อง 39,000 บาท
จำนวน 2 ตัว
3,400 บาท
จำนวน 1 เครื่อง 20,000 บาท
จำนวน 1 เครื่อง 4,200 บาท
จำนวน 1 หลัง 5,500 บาท
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ชุด

20,000
4,900
1,700
5,500

บาท
บาท
บาท
บาท

จำนวน 1 เครื่อง 39,000 บาท
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
1
1
1
2

เครื่อง
เครื่อง
หลัง
หลัง
หลัง

20,000
4,900
1,900
4,900
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
- เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU
จำนวน 1 เครื่อง 39,000
- เครื่องพิมพ์แบบ All in one
จำนวน 1 เครื่อง 4,900
- เตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต
จำนวน 2 เตียง 9,800
- เครื่องกรองน้ำ
จำนวน 1 เครื่อง 6,000
- ตู้เย็น
จำนวน 1 หลัง 5,700
6.2 เชิงคุณภาพ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอในการทำงาน
- การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การทำงานความปลอดภัย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 243,300 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

243,300
243,300
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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
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โครงการที่ 46
โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันจำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และเข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขอนามัย อาการเจ็บป่วยที่ต้องการเข้ารับการพักผ่อน ในทุกๆวัน
โดยมีอาการมากบ้าง น้อยบาง 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
และได้รับการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในห้องพยาบาลเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 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
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีครุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกในห้องพยาบาล
9.2 มีเครื่องนอนที่มีความสะอาดได้รับการผลัดเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์
9.3 มีอุปกรณ์เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ
9.4 มีวัสดุสำนักงานเพื่อจัดทำเอกสาร
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลรายงานผลการดำเนินงาน

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 47
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป
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 การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากห้องปฏิบัติงานของงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีการใช้
งานมาอย่างยาวนาน และให้บริการด้านงานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ และงาน
เลขานุการผู้บริหาร มีห้องงาน สำนักงานอยู่ในอาคาร 3 ชั้น 1 จำนวน 1 ห้อง โดยใช้ห้อง
สำนั ก งานร่ว มกับ งานบุ ค ลากรมี ผู้ รับ บริก ารทั้ งภายในและภายนอกวิ ท ยาลั ย ฯ จึ งทำให้
ปัจจุบันวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์บางส่วนเกิดความชำรุดทรุดโทรม ทำให้วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่สบายตา จึงต้องมีการบำรุงดูแลรักษา เพื่อพัฒนาห้องสำนักงานให้น่าอยู่และมี
บรรยากาศที่ดีต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาห้องสำนักงานงานบริหารงานทั่วไป และมีบรรยากาศที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานบริหารงานทั่วไปมีห้องสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัย
ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 100 %
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอเงินจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีห้องสำนักงานที่น่าอยู่ และบรรยากาศ
ที่เหมาะสมกับปฏิบัติต่อผู้รับบริการ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดำเนินตามโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 48
โครงการพัฒนาห้องสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป
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 การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานบริหารงานทั่วไปเป็นผู้ให้บริการด้านงานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ และ
งานเลขานุการผู้บ ริห าร มีห้องสำนักงานอยู่ในอาคาร 3 ชั้น 1 จำนวน 1 ห้อง โดยใช้ห้ อง
สำนักงานร่วมกับงานบุคลากรมีผู้รับบริการทั้งภายในและภายานอกวิทยาลัยฯ
เพื่ อ ความสะดวกในการให้ บ ริก ารและมี เครื่อ งมื อ เครื่องใช้ ส ำนั ก งานที่ ส ามารถ
อำนวยความสะดวก และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานบริหารงานทั่วไปจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาห้อง
สำนักงานงานบริหารงานทั่วไปขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้นการบริหารงาน
เอกสารที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านเอกสาร
และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ในสถานที่ ท ำงานที่ มี สุ ข ภาวะที่ ดี อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป็ น การรองรั บ ในการ
ดำเนิ นการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค
ภาคเหนือ ซึ่งจะกำหนดจัด ณ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสำนักงาน
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานบริหารงานทั่วไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- งานบริหารงานทั่วไปมีห้องสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัย
ผู้บริการมีความพึงพอใจ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานบริหารงานทั่วไปสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 24,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- คอมพิวเตอร์ประมวลผล 1 ชุด
- เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง
- Hxternal Harddisk 2 TB 1 อัน
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 คอมพิวเตอร์ประมวลผล 1 ชุด
9.2 เครื่องสำรองไฟ
9.3 Hxternal Harddisk 2 TB
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ

20,000
2,500
2,000
24,500

จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 1 อัน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 49
โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานบริหารงานทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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 การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดใน
การปฏิ บั ติ งานตามระเบี ยบสำนั ก นายกรัฐ มนตรีว่าด้ ว ยงานสารบรรณระบบสารบรรณ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การรั บ -ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ าวสารหรือ หนั งสื อ ผ่ านระบบสื่ อ สารด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เพื่ อ ความสะดวกในการให้ บ ริก ารและมี เครื่อ งมื อ เครื่องใช้ ส ำนั ก งานที่ ส ามารถ
อำนวยความสะดวก และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานบริหารงานทั่วไปจึงได้จัดทำโครงการพัฒ นา
ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ งานบริห ารงานทั่ ว ไปขึ้ น ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเอกสารที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในการให้บ ริการด้านเอกสาร และผู้ ปฏิบัติงานอยู่ ในสถานที่ทำงานที่มีสุ ขภาวะที่ดี อีกทั้ง
เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ยุคระบบดิจิทัล
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้รับบริการพัฒนามีความเข้าใจในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
5.2 เพื่อให้ผู้รับการพัฒนาสามารถใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่งหนังสือภายใน
และค้นหาหนังสือได้
5.3 เพื่อให้ผู้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ระบบงานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไปมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- การปฏิบัติงานของงานบริหารงานทั่วไปเป็นไปตามงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอเงินจัดสรร)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายได้
สถานศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้รับการพัฒนามีความเข้าใจในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
9.2 ผู้รับการพัฒนาสามารถใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่งหนังสือภายใน
และค้นหาหนังสือได้
9.3 ผู้รับการพัฒนาสามารถใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 50
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
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นำทางวิชาการ ครูและผู้นำทางวิชาการ ครู
และผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและ
ไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
ข้อที่ 9 เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม
เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ขวัญและกำลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบ
ในความสำเร็จตามภาระหน้าที่
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าซึ่ง
ถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น แนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากร เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ภายใต้
กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนด และบุคลากรทางการศึกษาในการทำงานสามารถนำ
ความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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
18
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
117 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้พัฒนาตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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 51
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้อง
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปั จ จุ บั น ทั่ ว โลกมี การพั ฒ นาเศรษฐกิ จยุคใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีและการใช้
ความรู้เป็นฐานเพื่อการพัฒ นา 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
1. เขียนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดำเนินโครงการ
4. รายงานผลการดำเนินโครงการ
5. ประเมินผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินงปม-โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ, รายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
งบหน้า
ค่าตอบแทน
150,000
150,000
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

150,000

150,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสังเกต
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 52
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้อง
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้มีมาตรฐานสู่สากล ในปีการศึกษา
2555 สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึก ษาอาชี ว ศึ กษาที่ มี
ความพร้ อ มจั ด การเรี ย นการสอนอาชี ว ศึ ก ษาภาคภาษาอั งกฤษ รู ป แบบ Mini English
Program หลากหลายสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ จำนวน 33 แห่ง ซึ่งวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ยกระดับการจัด การเรียนการสอนรูป แบบ Mini English Program
ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 หลักสูตร คือ แผนกวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย วระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ทั ก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจ้างครูชาวต่างชาติ
ในการเรียนการสอน รายวิชา ภาคภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษอังกฤษในการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวัน
5.2 สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความรู้ เกิดทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนสาขาวิชาการการท่องเที่ยวและโรงแรม มีความรู้ เกิดทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
3. เขียนโครงการ
4. ขออนุมัติโครงการ
3. ดำเนินโครงการ
4. รายงานผลการดำเนินโครงการ
5. ประเมินผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินงปม-โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ, รายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
งบหน้า
ค่าตอบแทน
150,000
150,000
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

150,000

150,000

- 256 -

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

- 257 -

โครงการที่ 53
โครงการพัฒนาห้องสำนักงาน งานบุคลากร
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 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้อง
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานบุ คลากรเป็นงานดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา
และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการและมีเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน
ที่ อ ำนวยความสะดวก ในการปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามนโยบายของ
สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา งานบุ ค ลากรจึ งได้ จั ด ทำโครงการพั ฒ นาห้ อ ง
สำนักงานบุคลากรขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเอกสารที่มี
ความปลอดภั ย รวดเร็ ว ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจในการให้ บ ริก ารด้ านเอกสาร และ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่ทำงานที่มีสุขภาวะที่ดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำนักงาน
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานบุคลากร
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- งานบริหารงานทั่วไปมีห้องสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัย
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานบริหารงานทั่วไปสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

6,000
6,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องปริ้นเตอร์

จำนวน 1 เครื่อง

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 54
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
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
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นำทางวิชาการครู และผู้บริหาร
สถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริม
ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
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 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ถื อ ว่ า เป็ น หั ว ใจที่ ส ำคั ญ ของการพั ฒ นาองค์ ก ร
ให้เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า
มากยิ่ งขึ้ น เท่ านั้ น แนวทางหนึ่ งที่ จะช่ ว ยให้ การพั ฒ นาองค์ก รในด้ านต่ างๆ เป็ น ไปอย่ าง
มีประสิทธิภาพนั้น ก็คือการพัฒ นาคุณภาพของบุคลากรเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนด และ
การจัดสัมมนาให้ ความรู้ ความเข้าใจกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการ
ทำงาน สามารถนำความรู้ ที่ ได้ ม าใช้ ป ฏิ บั ติ งานภายในองค์ ก ร ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผ ล และเพื่อ เสริม สร้างประสบการณ์ ให้ บุ คลากรเกิ ดการเรียนรู้จานสถานที่ จริง
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
งานบุ คลากร ฝ่ ายบริห ารทรัพ ยากร จึงเล็งเห็ นความสำคัญ ในเรื่องดังกล่ าวจึงได้
จั ดทำโครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษา วิท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรียนรู้
จากสถานที่จริง
5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ให้มากยิ่งขึ้น
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
18
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
117 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้พัฒนาตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัตโิ ครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 154,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
งบหน้า
ค่าตอบแทน
50,000
ค่าใช้สอย
94,000
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

154,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มประสบการณ์วิสัยทัศน์
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9.2 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมขวัญและกำลังใจมากยิ่งขึ้น
9.3 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้นำเอกความรู้ที่ได้จากการสัมมนา ดูงานมาพัฒนา
จัดการเรียนการสอน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสูงขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
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โครงการที่ 55
โครงการทำเนียบบุคลากร 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
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นำทางวิชาการ ครูและผู้นำทางวิชาการ ครู
และผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและ
ไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารบุ ค คลให้ เป็ น ไปตามโครงสร้ า งการบริ ห าร
สถานศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารบุคคลให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565
5.2 เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2565
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีบอร์ดทำเนียบบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน 1 บอร์ด
- มีบอร์ดทำเนียบบุคลากรตามโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จำนวน 1 บอร์ด
6.2 เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาให้ตรงตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาใหม่
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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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
1,500
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
1,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ทำเนียบบุคลากรของวิทยาลัยตามโครงสร้างใหม่ปี 2565
9.2 มีรูปถ่ายที่เป็นปัจจุบันของบุคลากรติดแฟ้มประวัติ ก.พ. 7 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินโครงการ
10.2 สังเกตพฤติกรรมในขณะร่วมโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 56
โครงการอบรมด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 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
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นำทางวิชาการ ครูและผู้นำทางวิชาการ ครู
และผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและ
ไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
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 ส ำคั ญ ของการพั ฒนาองค์ ก ร
ให้เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามาก
ยิ่งขึ้นเท่านั้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น ก็คือการพัฒนาคุณภาพของบุ คลากรเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในงานที่ปฏิบัติ ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนด และการจัดสัมมนาให้ความรู้
ความเข้าใจกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการทำงาน สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้
ปฏิบัติงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
งานบุคลากร ฝ่ายบริห ารทรัพยากร จึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้
จัดทำโครงการอบรมด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง
5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมากยิ่งขึ้น
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
18
2
22
2
8
3
3
117

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครุ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ได้พัฒนาตนเองเพิ่มประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,500
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
1,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

5,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
9.2 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น
9.3 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้นำเอาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม
ด้านกฎหมาย มาพัฒนาตนเองได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
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โครงการที่ 56
โครงการวารสารงานบุคลากร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การสื่ อ สารถือ ว่าเป็ น ปั จจัย หลั ก ของสถานศึก ษาทั้ งภายในและภายนอกองค์ ก ร
เพื่ อ สร้ า งให้ เกิ ด ความเข้ า ใจอั น ดี ต่ อ กั น ตรงของวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์
เกิ ดประสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิผ ลในการทำงานของบุ คลากร สะดวก รวดเร็ว และ
ทันสมัย อันเกิดประโยชน์แก่วิทยาลัยฯและงานราชการ
จากเหตุผลดังกล่าวงานบุคลากร จึงจัดทำวารสารงานบุคลากร เพื่อปรับปรุงงาน
การ ประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ส่งเสริมความเข้าใจทั้งบุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ดำเนินการภายในวิทยาลัย
สู่องค์กรภายนอกเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของงานบุคลากร
5.2 บุคลากรได้รับทราบข่าวสารที่สะดวกรวดเร็ว
5.3 สนองตอบพันธกิจของวิทยาลัยฯ
5.4 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์ของงานบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- งานประชาสัมพันธ์มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน Line OA ที่ทันสมัย
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อปรับปรุงช่องทางการติดต่องานประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ส่งเสริมความเข้าใจ
ทั้งบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดำเนินการภายในวิทยาลัยฯ สู่องค์กรภายนอก
เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร สนองตอบนโยบายพันธกิจของวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

1,000

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

หมายเหตุ
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โครงการที่ 58
โครงการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ 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
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นำทางวิชาการ ครูและผู้นำทางวิชาการ
ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและ
ไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ แนวทางปฏิบัติ
สำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
นักเรียนนักศึกษา คือ หัวใจของการจัดการศึกษา ผู้บริหารด้านการจัดการศึกษา
ในปัจจุบันนั้นมีความตระหนักในความสำคัญ และเล็งเห็ นความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้ที่ มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้
เรี ย นรู้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข เป็ น ไปตามหลั ก สู ต ร มี ทั ก ษะชี วิ ต ที่ จ ะดู แ ลตนเองให้ ป ลอดภั ย
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
นักเรียน นักศึกษา และอาคารสถานที่เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากที่โรงเรียนจะต้องจัดให้
ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลั ยฯ จะต้องจัดสถานที่ให้ ส ะอาด
ปลอดภัย สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้ วิทยาลัยฯ นอกจากจะต้องจัด
การศึกษาในด้านวิชาการแล้ว วิทยาลัยยังต้องจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน วิทยาลัยฯ ได้เห็นความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังให้นักเรียน
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน นักศึกษา และรู้จักป้องกันภัย
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง
ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงเล็ งเห็นความสำคัญ ในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ
ความปลอดภั ย ในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาขึ้ น เพื่ อ ดำเนิ น การให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน
5.3 สร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย
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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
18
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
นักเรียน นักศึกษาระดับปวช.ปวส. จำนวน
1,630 คน
รวม
จำนวน
1,747 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัยมีความปลอดภัย มมาตรการป้องกันและพัฒนาตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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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
2,000
ค่าใช้สอย
3,000
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย
และด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจ
การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียน นักศึกษาเป็นสำคัญ
9.2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อม
สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาทั้งด้านอุบัติเหตุ
อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยนักเรียน นักศึกษาจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
9.4 เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัย โดยการให้ความรู้
ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบรายงานประเมินโครงการ
10.2 เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
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โครงการที่ 59
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

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 1 เร่งรัดปฏิรูปการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบและกระบวนการ การจัดการศึกษาพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
ทันเหตุการณ์ ทันโลกให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผเู้ รียนทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึง
เด็กพิการและด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทำงาน
ข้อที่ 3 เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐาน
และ การประเมินหลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ข้อที่ 6 เร่งรัดปรับบปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ
และมีวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการทำงาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน

- 286 -

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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
จากการที่สถานศึกษา ยังขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งยังไม่ได้รับอัตรา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ทำให้ถานศึกษาต้องกำหนดให้ครูซึ่งเดิมมีความขาดแคลนเป็นจำนวน
มากอยู่แล้ว มีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุนอีกหน้าที่หนึ่ง ทำให้เวลาในการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการสอน
ดังนั้น โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียนจึงมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน
5.2 เพื่อเพิ่มคุณภาพของผู้เรียน โดยให้ครูผู้สอนสามารถใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างเต็มที่
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้สอนจากการลดปริมาณธุรการ เนื่องจาก
มีบุคลากรสนับสนุนการสอนเพิ่มจำนวนมากขึ้น
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษามีตามเกณฑ์ที่กำหนด
6.2 เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษามีจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพ
มีความรู้ ความสามารถ
- จำนวนสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่มีอัตราการขาดแคลนบุคลากร
สายสนับสนุนตามอัตราส่วนตามเกณฑ์ที่กำหนด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน งปม-โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 117,600 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
117,600
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

117,600

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอน ตรงตามสาขาวิชา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสังเกต
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 60
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

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 1 เร่งรัดปฏิรูปการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบและกระบวนการ การจัดการศึกษาพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
ทันเหตุการณ์ ทันโลกให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผเู้ รียนทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึง
เด็กพิการและด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการ
อ่าน การเขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทำงาน
ข้อที่ 3 เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐาน
และ การประเมินหลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ข้อที่ 6 เร่งรัดปรับบปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ
และมีวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการทำงาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
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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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพ
ที่หลากหลาย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ครูผู้สอนหลากหลายสาขาวิชา และต้องเป็นผู้มีความรู้
ความชำนาญเฉพาะทาง ทำให้การทำหน้าที่สอนทดแทนกันเป็นไปได้ยาก มีสภาพขาดแคลน
อัตรากำลังครูผู้สอน จึงต้องใช้ครูจ้างสมทบชดเชย โดยใช้เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
มาจ่ายเป็นค่าจ้างสอน ทำให้สถานศึกษาขาดโอกาสในการพัฒนาการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการขาดแคลนครูผู้สอน ทำให้ครูมีจำนวนคาบการสอนลดลงมาอยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเตรียมการสอนและถ่ายทอดทักษะวิชาชีพให้นักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เงินรายได้ของสถานศึกษามาจ้างครูจ้างสอน และนำเงิน
ดังกล่าวไปพัฒนาสถานศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร
ของสถานศึกษา ให้นำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้มากขึ้น
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียน - นักศึกษา ในอัตรา
ตามเกณฑ์ที่กำหนด
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อเสริมความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
- จำนวนสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่มีอัตราการขาดแคลนครู
ตามอัตราส่วนตามเกณฑ์ที่กำหนด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน งปม-โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 189,600 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
189,600
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

189,600

รายได้
สถานศึกษา

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอน ตรงตามสาขาวิชา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสังเกต
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 61
โครงการปรับปรุงห้องเก็บรักษาเอกสารงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยงานการเงินได้จัดทำเอกสารซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบมีเป็นจำนวนมาก แต่พื้นที่
ในการจัดเก็บมีจำนวนเท่าเดิม จึงทำให้ เกิดปัญหาในการจัดเก็บและการตรวจค้นเอกสาร
เป็ น ไปด้ว ยความล่ าช้า เพื่ อให้ ก ารดำเนิ นงานด้านการเงิน มี ป ระสิ ท ธิภ าพและบั งเกิด ผล
ตามวัตุประสงค์ มีการจัดเก็บเอกสารให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดการสูญหาย และ
พร้อมแก่การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารเป็นอย่างดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องมีความพร้อมในการจัดเก็บเอกสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
การคล่องตัวในการจัดเก็บ รวบรวม สะดวกในการค้นหาและนำมาใช้
5.2 เพื่อรักษาความปลอดภัยของเอกสารทางด้านการเงินและบัญชีให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมในการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจภายนอก
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีห้องจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
จำนวน 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- การจัดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เรียบร้อย พร้อมต่อการค้นหาและนำมาใช้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องใต้บันได อาคาร 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

- 298 -

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
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 การปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น
9.2 การจัดเก็บเอกสารเรียบร้อย เป็นระบบไม่สูญหาย พร้อมแก่การตรวจสอบ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ

หมายเหตุ
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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 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย ฯ มี ย านพาหนะที่ ใ ช้ ง านราชการ ตามภารกิ จ ของวิ ท ยาลั ย ฯ
และหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ดั งนั้ น จึ งจำเป็ น เตรี ย มความพร้อ มในการจั ด หาวั ส ดุ เชื้ อ เพลิ ง
ยานพาหนะให้พร้อมในการใช้งานต่อไป
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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 220,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
งบหน้า
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
220,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ มีวัสดุเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ
9.2 ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานและดำเนินงานโครงการ
10.2 ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ

220,000

- 303 -

โครงการที่ 63
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานพัสดุ
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 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องด้วยงานพัสดุ มีภารกิจงานหลายด้าน และต้องดำเนินงานตามโครงการต่า งๆ
ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ ให้ทันต่อความต้องการใช้ของบุคลากร
ทางการศึ ก ษาทุ ก คน ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น งานพั ส ดุ มี ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ช ำรุ ด ทำให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ไม่มีป ระสิ ทธิภ าพเท่าที่ควร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณ ฑ์เพื่อทดแทน เปลี่ยนแปลง
ของเดิมที่ชำรุด ซึ่งจะช่วยทำให้การทำงานได้ผลดีและงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น
จำนวน 1 เครื่อง
- เก้าอี้สำนักงาน
จำนวน 1 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
- เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น 1 เครื่อง
- เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น
9.2 เก้าอี้สำนักงาน

5,000
2,500
7,500

จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 1 ตัว

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานและการดำเนินงานของโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 64
โครงการต่อ พรบ. ยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย ฯ มี ย านพาหนะที่ ใช้ ใ นงานราชการ ตามภารกิ จ ของวิ ท ยาลั ย ฯ
และหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการต่อ พรบ. ยานพาหนะ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้พร้อมในการใช้งานต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหา พรบ. ยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- พรบ. ยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำนวน 6 คัน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานและการดำเนินงานของโครงการ

10,000

หมายเหตุ
งบหน้า
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โครงการที่ 65
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย ฯ มี ย านพาหนะที่ ใช้ ใ นงานราชการ ตามภารกิ จ ของวิ ท ยาลั ย ฯ
และหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ดั ง นั้ น เพื่ อ ยื ด อายุ ก ารใช้ ง าน และลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด หา
ยานพาหนะใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้
งาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อยืดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ
5.3 เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติงานภารกิจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ซ่อมแซมยานพาหนะที่ชำรุดตามจำนวน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินงปม-ปวช., งปม-ปวส., รายได้สถานศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
งบหน้า
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
50,000
130,000
ค่าวัสดุ
20,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

70,000

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

130,000
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โครงการที่ 66
โครงการ PR STVC Line OA (Line Official Account)
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 เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สำหรับในการสร้างอาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การสื่ อ สารถื อ ว่ าเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ของสถานศึ ก ษาทั้ งภายในและภายนอกองค์ ก ร
เพื่ อ สร้ า งให้ เกิ ด ความเข้ า ใจอั น ดี ต่ อ กั น ตรงของวั ต ถุ ป ระสงค์ ในการประชาสั ม พั น ธ์
เกิดประสิ ทธิภ าพและเกิด ประสิทธิผ ลในการทำงานของบุคลากร สะดวก รวดเร็ว และ
ทันสมัย อันเกิดประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ และงานราชการ
จากเหตุ ผ ลตั้งกล่ าวงานประชาสั ม พั น ธ์ จึงจัด สร้างบั ญ ชี Line OA (Line Official
Account) งานประชาสั มพัน ธ์ เพื่อปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ให้ ทันสมัย ส่งเสริมความ
เข้าใจทั้งบุคลากรภายใน วิทยาลัยฯ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ดำเนินการภายในวิ ทยาลัยฯ สู่องค์กรภายนอก เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
องค์ ก ร โดยมี ก รอบงานงานประชาสั ม พั น ธ์ที่ เน้ น การประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวผ่านระบบสังคมออนไลน์
5. วัตถุประสงค์
5.1 สถานศึกษามีช่องทางด้านการสื่อสารที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
5.2 บุคลากรได้ใช้ช่องทางด้านการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว
5.3 สนองตอบพันธกิจของวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- งานประชาสัมพันธ์มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน Line OA ที่ทันสมัย
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อปรับปรุงช่องทางการติดต่องานประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ส่งเสริมความเข้าใจ
ทั้งบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ดำเนินการในวิทยาลัยฯ สู่องค์กรภายนอก เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
องค์กร สนองตอบนโยบายพันธกิจของวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. จัดทำโครงการในระหว่างวันที่ เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565
2. ดำเนินงานในระหว่าง เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2565
3. สรุปโครงการในระหว่าง เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

1,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์มีช่องทางการติดต่อที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
9.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
มีประสิทธิภาพ และตรงกลุ่มเป้าหมาย
9.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน
และหน่วยงานอื่นๆ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

หมายเหตุ
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โครงการที่ 67
โครงการพัฒนาห้องงานประชาสัมพันธ์
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 เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ
ในการสร้างอาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การสื่อสารถือว่าเป็นปัจจัยหลักของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้าง
ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ตรงของวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากร สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย อันเกิดประโยชน์แก่
วิทยาลัยฯและงานราชการ
จากเหตุผลดังกล่าวงานประชาสัม พันธ์จึงจัดโครงการพัฒนาห้องประชาสัมพันธ์เพื่อ
พัฒ นางานประชาสั ม พั น ธ์ให้ ทัน สมัย ส่ งเสริมความเข้าใจทั้ งบุ ค ลากรภายในวิท ยาลั ย ฯ
ตลอดจนการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารการประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมที่ ด ำเนิ น การภายใน
วิท ยาลั ย ฯ สู่ อ งค์ก รภายนอก เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์อั น ดี ระหว่างองค์ ก ร โดยมี กรอบงาน
งานประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวผ่านระบบสังคมออนไลน์
5. วัตถุประสงค์
5.1 สถานศึกษามีช่องทางด้านการสื่อสารที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
5.2 บุคลากรได้ใช้ช่องทางด้านการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว
5.3 สนองตอบพันธกิจของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ซ่อมแซมประตูให้ใช้งานได้ปกติ
จำนวน 1 งาน
- จัดซื้อลำโพงเสียงตามสายติดหน้าห้อง จำนวน 2 ตัว
- จัดซื้อไมค์สำหรับอัดเสียง
จำนวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ส่งเสริมความเข้าใจทั้งบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ
ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดำเนินการภายในวิทยาลัยฯ สู่องค์กร
ภายนอก เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร สนองตอบนโยบายพันธกิจของวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. จัดทำโครงการในระหว่างวันที่ เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565
2. ดำเนินงานในระหว่างวันที่ เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2565
3. สรุปโครงการในระหว่าง เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- ลำโพงเสียงตามสาย 2 ตัว
- ไมค์อัดเสียง 1 ชุด
รวมทั้งสิ้น

4,000
2,000
7,000

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 68
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 เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ
ในการสร้างอาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การสื่อสารถือว่าเป็นปัจจัยหลักของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้าง
ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ตรงของวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการทำงานของบุ คลากร สะดวก รวดเร็ ว และทั นสมั ย อั นเกิ ดประโยชน์
แก่วิทยาลัยฯและงานราชการ
จากเหตุผลดังกล่าวงานประชาสัมพันธ์จึงจัดโครงการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อปรับปรุง
งานประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ส่งเสริมความเข้าใจทั้งบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจน
การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่าวสารการประชาสั ม พั น ธ์ กิ จกรรมที่ ด ำเนิ น การภายในวิท ยาลั ย ฯ
สู่ อ งค์ กรภ ายน อก เชื่ อม ค วาม สั ม พั น ธ์ อั น ดี ระห ว่ า งอ งค์ กร โดย มี กรอบ งาน
งานประชาสัมพันธ์ที่เน้น การประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
ผ่านระบบสังคมออนไลน์
5. วัตถุประสงค์
5.1 สถานศึกษามีช่องทางด้านการสื่อสารที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
5.2 บุคลากรได้ใช้ช่องทางด้านการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว
5.3 สนองตอบพันธกิจของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด 2.50 x 6.10
จำนวน 10 แผ่น
- ป้ายไวนิลติดโครงเหล็กขนาด(ป้ายโรงเรียนคุณธรรม) 6.90 x 7.20 เมตร 1แผ่น
- ป้ายไวนิลติดโครงเหล็กขนาด(ป้ายปรัชญาและเศรษกิจพอเพียง)
2.50 x 6.90 เมตร 2 แผ่น
- ป้ายไวนิลติดโครงเหล็กขนาด(ป้ายทรงพระเจริญ) 6.50 x 4.00 เมตร 2 แผ่น
- จองพื้นที่ลงนามถวายพระพร 6 ฉบับ
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ส่งเสริมความเข้าใจทั้งบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดำเนินการ
ภายในวิทยาลัยฯ สู่องค์กรภายนอก เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร สนองตอบ
นโยบายพันธกิจของวิทยาลัยฯ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. จัดทำโครงการในระหว่างวันที่ เดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565
2. ดำเนินงานในระหว่างวันที่ เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2565
3. สรุปโครงการในระหว่าง เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
25,000
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

30,000

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 69
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตรของ
ผู้ สำเร็ จการศึ กษา ในระดั บชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 มี ความถู กต้ อง ชั ดเจน คงทน สวยงาม
เป็ นไปตามระเบี ยบว่าด้ วยการจั ดทำใบแสดงระเบี ยนผลการเรียนและ ใบประกาศนี ยบั 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 23,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
23,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

23,000

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

หมายเหตุ
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โครงการที่ 70
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในการจั ดการศึ กษาตามระเบี ยบของกระทรวงศึ กษาธิ การสถานศึ กษาจะต้ องออกบั ตร
ประจำตัวนั กเรียนนั กศึกษาเพื่อเป็ นหลั กฐานการเป็นนักเรียนนักศึกษาจนจบหลักสู ตรและ บัตร
ประจำตัวยังใช้ร่วมกับงานอื่นๆภายในสถานศึกษาจะต้องมีรูปแบบที่อำนวยความสะดวก งานทะเบียน
จึงพิจารณาเห็นว่าบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาควรจะมีความคงทนถาวร แบบพลาสติก โดยการ
ติดต่อบริษัทที่รับจัดทำบัตรและขอจัดสรรจากเงินระดมทรัพยากรที่เก็บจากนักเรียนนักศึกษาเข้าใหม่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาคนละ 100 บาท แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
โควิด-19 ทางวิทยาลัยฯได้จัดให้มีการเรียนในรูปแบบ Online จึงไม่สามารถให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามา
ถ่ายรูปทำบั ตรประจำตัวนั กเรียน นั กศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ ดังนั้นจึงขอ
อนุญาตปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดทำโครงการทำบัตรประจำตัวนักเรียน
นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกชั้นทุกสาขาวิชา
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 2564 ถึง เดือนกรกฎาคม 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

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 71
โครงการทำบัตรประจำตัว นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประการศึกษา 2565
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในการจัดการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาจะต้องออก
บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานการเป็นนักเรียนนักศึกษาจนจบหลักสูตร
และบัตรประจำตัวยังใช้ร่วมกับงานอื่นๆภายในสถานศึกษาจะต้องมีรูปแบบที่อำนวยความ
สะดวกงานทะเบียนจึงพิจารณาเห็นว่าบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาควรจะมีความคงทน
ถาวรแบบพลาสติ ก โดยการติ ด ต่ อ บริ ษั ท ที่ รั บ จั ด ทำบั ต รและขอจั ด สรรจากเงิ น ระดม
ทรัพ ยากรที่เก็บ จากนั กเรีย นนั กศึกษาเข้าใหม่เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการทำบั ตรประจำตั ว
นักเรียนนักศึกษาคนละ 100 บาท
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทำบัตรนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกชั้นทุกสาขาวิชา
5.2 นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจำตัว เพื่อใช้บริการของทางวิทยาลัยฯ และหน่วยงาน
ภายนอกวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 ทุกสาขาวิชาได้มีบัตรประจำตัว
ใช้ตลอดหลักสูตร
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 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

60,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานทะเบียนสามารถให้บริการในการออกบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ทุกคน
ในปีการศึกษา 2565 ได้อย่างเป็นระบบ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จำนวนบัตรนักเรียน นักศึกษา
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพบัตรนักเรียน นักศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 72
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 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การบริการและการจัดเก็บเอกสาร เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบสถานะของนักเรียน
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
- มีเอกสารงานทะเบียนให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และ ผู้ที่ติดต่อ
ขอเอกสารงานทะเบียนอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องงานทะเบียน 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
10,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานทะเบียนสามารถให้บริการเอกสารได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ความพึงพอใจต่อการบริการเอกสารงานทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร
และผู้ที่ติดต่อขอเอกสารงานทะเบียน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 73
โครงการรับรองรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่
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 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ เกิดความ
ประทับใจในการเข้าศึกษาต่อ และเกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการรับ
รายงานตัวของนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อตัวนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่
5.2 เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ในการเข้าศึกษาต่อ
ที่วิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคน และผู้ปกครอง ที่เข้ารับการรายงานตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองเกิดความประทับใจที่ได้เข้ารับ
การรายงานตัวที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองเกิดความประทับใจที่ได้เข้ารับการรายงานตัว
ที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จำนวน นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนที่ได้เข้ารับการรายงานตัว

หมายเหตุ
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โครงการที่ 74
โครงการมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาและเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ให้ผู้สำเร็จการศึกษาภาคภูมิใจ เกิดความรัก ความศรัทธา ความ
สามัคคีในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้ผู้สำเร็จการศึกษาภาคภูมิใจในสถานศึกษา
5.3 เพื่อสร้างฐานความสัมพันธ์ที่ดีของสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
ได้รับใบประกาศนียบัตร
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ารับในพิธี
มอบประกาศนียบัตร
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ได้รับใบประกาศนียบัตร
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาทุกคนได้อย่างเป็นระบ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จำนวน ใบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 75
โครงการพัฒนาห้องสำนักงานงานทะเบียน
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 การแก้ไขปัญทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านงานเอกสาร ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง
เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ครูทุกๆท่าน มีห้องสำนักงานอยู่ในอาคาร 3 ชั้น 1 โดยมีผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
เพื่ อความสะดวกในการให้ บ ริการและมี เครื่องมือ เครื่อ งใช้ส ำนั กงานที่ ส ามารถ
อำนวยความสะดวก และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ
สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา งานทะเบี ย นจึ งได้ จั ด ทำโครงการพั ฒ น าห้ อ ง
สำนักงานงานทะเบียนขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเอกสารที่มี
ความปลอดภั ย รวดเร็ ว ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจในการให้ บ ริก ารด้ านเอกสาร และ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่ทำงานที่มีสุขภาวะที่ดี อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับในการดำเนินการ
จัดทำใบระเบีย นแสดงผลการเรีย นและใบประกาศนียบัตร ให้ กับนักเรียน นักศึกษาที่จบ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่ 2 ในแต่ละปีการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสำนักงาน
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานทะเบียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- งานทะเบียนมีห้องสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัย ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจ 100 %
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานทะเบียนสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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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
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องปริ้นเตอร์

5,000
5,000

จำนวน 1 เครื่อง

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 76
โครงการตกแต่งสถานที่ในวันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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 การแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ประเท ศไท ยเป็ น ป ระเท ศที่ ป กครองด้ ว ยระบบ ป ระชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบั นและเป็นหน้าที่ของปวงชน
ชาวไทยทุกคนที่ร่ วมกัน ธำรงรักษาให้ คงอยู่ต่อไปในอนาคต จึงเป็นหน้าที่ สำคัญ ของ
วิทยาลัยฯ ที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์
นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนา
พุท ธ จึ งได้ยึ ดหลั กธรรมคำสอนของพระพุ ทธศาสนาเป็ นแนวทางในการดำเนิน ชีวิต
วิทยาลัยฯจึงมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตสำนึกใน
ความเป็นไทย โดยแสดงออกในกิจกรรมที่หลากหลาย
งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงได้ดำเนินโครงการาตกแต่ง
สถานที่ในวันสำคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และเพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั กดี ต่ อ สถาบั น ชาติ
พระมหากษัตริย์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.2 เพื่อแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ร้อยละ 100 มีความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษามีความภูมิใจใน สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
ค่าวัสดุ
10,000
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

10,000

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
9.2 แสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
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โครงการที่ 77
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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 การแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เป็ นหน่ ว ยงานในสั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ปริ ญ ญาตรี ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากมี ก ารต้ อ งปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซมระบบไฟฟ้ า เพื่ อ ใช้ ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ห้ อ งสำนั ก งาน และใช้ ในการเรี ย นการสอน ให้ บุ ค ลากรครู เจ้ า หน้ า ที่
นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เพื่ อ ให้ เป็ น สั ด ส่ ว นและเรี ย บร้ อ ย งานอาคารสถานที่ จึ งได้ จั ด ทำโครงการ
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมระบบไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ ไฟฟ้ า ภายในวิ ท ยาลั ย ฯ ทำงานได้ ดี แ ละมี
ประสิทธิภาพ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อเป็นการบริหารจัดการให้พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีระบบไฟฟ้าในห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ใช้งานได้ดี
มีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีระบบไฟฟ้าที่ดี เพียงพอ และเพิ่มความสะดวกสบาย ให้บุคลากร ครู
และเจ้าหน้าที่ภายในวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
ค่าวัสดุ
40,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

40,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีระบบไฟฟ้าที่ดี มีประสิทธิภาพให้ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
9.2 บริหารจัดการให้พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 78
โครงการซ่อมระบบประปาและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ 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 การแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เป็ นหน่ ว ยงานในสั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ปริญญาตรี ทั้งนี้ เนื่องจากมีการต้องปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
เพื่ อใช้ ในการปฏิบั ติงาน ห้ อ งสำนั กงาน และใช้ในการเรียนการสอน ให้ บุ คลากรครู
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เพื่ อ ให้ เป็ น สั ด ส่ ว นและเรี ย บร้ อ ย งานอาคารสถานที่ จึ งได้ จั ด ทำโครงการ
ปรับ ปรุงซ่อมแซมระบบประปาและสุ ขภัณ ฑ์ห้องน้ำ เพื่อให้ ประปาภายในวิทยาลัยฯ
ทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อเป็นการบริหารจัดการให้พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีระบบประปาและสุขภัณฑ์ห้องน้ำในห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน
ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีระบบประปาและสุขภัณฑ์ห้องน้ำที่ดี เพียงพอ และเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้บุคลากร ครูและเจ้าหน้าที่ภายในวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ 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
รวมทั้งสิ้น

20,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีระบบประปาที่ดี มีประสิทธิภาพให้ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
9.2 บริหารจัดการให้พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 79
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร
วิช าชี พ (ปวช.), ระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) และระดั บ ปริญ ญาตรี
เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 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
เครื่องปรับอากาศภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ โขทัยขึ้น เพื่อเสริมสร้างการทำงานของ
บุคลากรและเพิ่มบรรยากาศการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน บรรยากาศการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องปรับอากาศ
จำนวน 150 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน รายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 45,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
45,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสำนักงาน
9.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ

45,000
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โครงการที่ 80
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกหอประชุม 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 แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศ
3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
สถานการณ์โรคระบาดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2020 หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญ
กับการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อ
ได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ทางกระทรวงอาชีวศึกษา
จึ งได้ มี มาตรการทางสาธารณสุ ขและมาตรการทางสั งคมเพื่ อป้ องกั นการแพร่ ระบาด
ในวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอน ในกรณีที่วิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอนได้ หรือใช้
การสอนแบบผสม ควรบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตาม “แนวทาง
ปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID19)” ที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์กร UNICEF อย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ให้
นักเรียน ครู หรือเจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยมาโรงเรียน กำหนดให้มีการล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำ
และรณรงค์ส่งเสริมให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีอาคารเรียนที่พร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
5.2 เพื่อส่งเสริมด้านความสะอาดและปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีห้องเรียน อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่รองรับ ต่อบุคลากร และนักศึกษา
อย่างเพียงพอ
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีมาตรการความสะอาด และปลอดภัย ต่อบุคลากร และนักศึกษา ภายใน
วิทยาลัยฯ ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาคของโรคโควิด-19 (COVID-19)
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีสถานที่ ห้องเรียน อาคาร ห้องปฏิบัติการ ที่สะอาดและปลอดภัย ตามแนวทางปฏิบัติ
สำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 81
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักผ่อน ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ปริ ญ ญาตรี ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากมี ก ารต้ อ งปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมศาลาพั ก ผ่ อ น เพื่ อ ให้ มี
สภาพแวดล้อมที่ดี เพิ่มความสะดวกสบายให้ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป ในและนอกวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เพื่ อให้ เป็ น สั ดส่ วนและเรี ยบร้อ ย งานอาคารสถานที่ จึงได้ จัดทำโครงการ
ปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซมศาลาพั ก ผ่ อ น เพื่ อ ให้ มี ที่ พั ก ผ่ อ นแก่ นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา ภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีศาลาพักผ่อน ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อเป็นการบริหารจัดการให้พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีศาลาพักผ่อน ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีศาลาพักผ่อน ที่เพิ่มความสะดวกสบาย ให้บุคลากร ครู และเจ้าหน้าที่
ภายในวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

15,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีศาลาพักผ่อนที่ดี มีประสิทธิภาพให้ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษา
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
9.2 บริหารจัดการให้พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
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โครงการที่ 82
โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
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 แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
นักเรียนนักศึกษา คือ หัวใจของการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
มีความตระหนักในความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วน ที่สถานศึกษาและผู้มี
ส่วนเกี่ยงข้องทุกฝ่าย ต้องร่วมกัน ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนนักศึกษา ให้ มีความสุข มี
ความปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุและอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหาย แก่นักเรียนนักศึกษา
ดังนั้ น วิทยาลั ย อาชี วศึ กษาสุ โขทั ย โดยฝ่ ายบริห ารทรัพยากร งานอาคาร
สถานที่ มีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้องดำเนินการ ด้านสถานที่
ให้ปลอดภัย อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
ความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ต่อการจัดการ
ของสถานศึกษา เพราะนอกจากจะทำให้นักศึกษามีความสุขแล้ว ยังมีผลต่อการพัฒนา
ด้านอื่นอีกด้วย ซึ่งเป้าประสงค์การดำเนินการ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย ของ
สถานศึกษา ด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย และด้านการป้องกันคุ้มครองความปลอดภัยใน
ด้านอาคารสถานที่ โดยใช้ โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีอาคารเรียนที่พร้อม ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
5.2 เพื่อส่งเสริมด้านความสะอาดและปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)
5.3 เพื่อให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีห้องเรียน อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่รองรับ ต่อบุคลากรและนักศึกษา
อย่างเพียงพอ
- มีวัสดุอุปกรณ์ การป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย วาตภัย และโรคติดต่อ
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีมาตรการความสะอาด และปลอดภัย ต่อบุคลากร และนักศึกษา ภายใน
วิทยาลัยฯ ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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
10,000
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

20,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีสถานที่ ห้องเรียน อาคาร ห้องปฏิบัติการที่สะอาดและปลอดภัย ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 83
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 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 แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
สถานการณ์โรคระบาดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2020 หลายประเทศในเอเชีย
ต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่
ระบาดของเชื้อได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ทาง
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มี มาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการทางสังคมเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาด ในวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอน ในกรณีที่วิทยาลัยสามารถ
จัดการสอนได้ หรือใช้การสอนแบบผสม ควรบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดตาม “แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19)” ที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
องค์กร UNICEF อย่ างเคร่งครัด เช่น ไม่ให้นักเรียน ครู หรือเจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยมา
โรงเรีย น กำหนดให้ มีการล้ างมือด้วยสบู่ เป็น ประจำ และรณรงค์ส่ งเสริมให้ ส วมใส่
หน้ากากอนามัย เป็นต้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มหี อประชุมที่พร้อม ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
5.2 เพื่อส่งเสริมด้านความสะอาดและปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีห้องเรียน อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการหอประชุม ที่รองรับ ต่อบุคลากรและ
นักศึกษาอย่างเพียงพอ
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีมาตรการความสะอาด และปลอดภัย ต่อบุคลากร และนักศึกษา ภายใน
วิทยาลัยฯ ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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
รวมทั้งสิ้น

20,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีสถานที่ ห้องเรียน อาคาร ห้องปฏิบัติการที่สะอาดและปลอดภัย ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 84
โครงการซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดของสถานศึกษา
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
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
นักเรียนนักศึกษา คือ หัวใจของการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
มีความตระหนักในความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วน ที่สถานศึกษาและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้ มีความสุข มี
ความปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุและอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหาย แก่นักเรียนนักศึกษา
ดังนั้ น วิทยาลั ย อาชี วศึ กษาสุ โขทั ย โดยฝ่ ายบริห ารทรัพยากร งานอาคาร
สถานที่ มีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้องดำเนินการ ด้านสถานที่
ให้ปลอดภัย อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
ความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษา เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ต่อการจัดการ
ของสถานศึกษา เพราะนอกจากจะทำให้นักศึกษามีความสุขแล้ว ยังมีผลต่อการพัฒนา
ด้านอื่นอีกด้วย ซึ่งเป้าประสงค์การดำเนินการ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย ของ
สถานศึกษา และด้านการป้องกันคุ้มครองความปลอดภัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
5.2 เพื่อให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีกล้องวงจรปิด ในการป้องกันอันตรายจากทรัพย์สินเสียหาย อุบัติเหตุ
อัคคีภัย วาตภัย 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีมาตรการความปลอดภัย ต่อบุคลากร และนักศึกษา ภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีสถานที่ ห้องเรียน อาคาร ห้องปฏิบัติการที่สะอาดและปลอดภัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ

20,000
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โครงการที่ 85
โครงการจัดทำตู้กระจกเก็บเอกสารและแสดงผลงาน 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 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ปริญญาตรี ทั้งนี้ เนื่ องจากมีการต้อง มีตู้เพื่อจัดเก็บเอกสาร จัดเก็บ ผลงานเพื่อให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม
งานอาคารสถานที่ จึ งได้ จั ด ทำโครงการจั ด ทำตู้ ก ระจกเก็ บ เอกสารและ
แสดงผลงาน วิทยาลัยอาชีวศึก ษาสุโขทัย ให้มีที่เก็บผลงานที่มีคุณภาพ และโชว์แสดง
ผลงานต่างๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีสถานที่จัดเก็บผลงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อเป็นการบริหารจัดการให้พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีสถานที่จัดเก็บผลงานต่างๆ ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีสถานที่จัดเก็บผลงานต่างๆให้บุคลากร ครู และเจ้าหน้าที่ ภายในวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

- 394 -

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 95,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
95,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

95,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีสถานที่จัดเก็บผลงานต่างๆ ที่ดี มีประสิทธิภาพให้ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษา
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
9.2 บริหารจัดการให้พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขขั้นตอนที่ระบุ
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โครงการที่ 86
โครงการซื้อน้ำยาทำความสะอาด ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์โรคโควิด 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 แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
สถานการณ์โรคระบาดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2020 หลายประเทศในเอเชีย
ต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่
ระบาดของเชื้อได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ทาง
กระทรวงอาชีวศึกษาจึงได้มี มาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการทางสังคมเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาด ในวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอน ในกรณีที่วิทยาลัยสามารถ
จัดการสอนได้ หรือใช้การสอนแบบผสม ควรบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดตาม “แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19)” ที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
องค์กร UNICEF อย่ างเคร่งครัด เช่น ไม่ให้นักเรียน ครู หรือเจ้าหน้ าที่ที่เจ็บป่วยมา
โรงเรีย น กำหนดให้ มีการล้ างมือด้วยสบู่ เป็น ประจำ และรณรงค์ส่ งเสริมให้ ส วมใส่
หน้ากากอนามัย เป็นต้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีอาคารเรียนที่พร้อม ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
5.2 เพื่อส่งเสริมด้านความสะอาดและปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีวัสดุ อุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด เพียงพอต่อความต้องการ
6.2 เชิงคุณภาพ
- อาคารสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา,อุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
20,000
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

20,000

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดเพียงพอต่อความต้องการ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
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โครงการที่ 87
โครงการซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ 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
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ด้านที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์
 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. มีจำนวนผู้เรียนที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการศึกษาวิชาชีพมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จึงต้องมีอุปกรณ์ และครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจำนวนผู้เรียน
จึ งจำเป็ น ต้ อ งจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนให้ เพี ย งพอและเป็ น ไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
5.2 เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ และทันสมัย 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรมีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- กระติกน้ำร้อน
- เครื่องสำรองไฟ
- ปั๊มน้ำไดโว่ 200w 400w
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ

1,500
2,500
5,000
9,000
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โครงการที่ 88
โครงการจัดหาวัสดุห้องงานบัญชี
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 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ระบบการบริหารสำนักงานงานบัญชีมีเอกสารซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก
และเป็นเอกสารที่ มีความสำคัญต่อองค์กรภายในสถานศึกษาเป็นอย่างสูง เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องดำเนินการปริ้นเอกสารหลักฐานด้านการเงินและบัญชีให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของงานบัญชีความรวดเร็ว
5.2 เพื่อใช้ในการปริ้นเอกสารสำคัญด้านการเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมเอกสารของงานบัญชีเพื่อเก็บรวบรวมเอกสารสำคัญ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ตลับหมึกยี่ห้อ BROTHER MFC-L2300D
จำนวน 5 กล่อง
- กล่องพลาสติกขนาดใหญ่
จำนวน 12 ใบ
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานบัญชีมีวัสดุที่ปริ้นเอกสารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- เอกสารสำคัญด้านการเงินและบัญชีมีความคมชัดและมีคุณภาพมากขึ้น
- ห้องปฏิบัติงานบัญชีเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานสำคัญทางงานการเงิน
ได้อย่างปลอดภัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ตลับหมึกยี่ห้อ BROTHER MFC-L2300D เพียงพอต่อการปริ้นเอกสารหลักฐาน
สำคัญทางการเงินและบัญชี
9.2 กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ เพียงพอต่อเอกสารหลักฐานที่ต้องการเก็บรักษาไว้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 89
โครงการปรับปรุงห้องเก็บรักษาเอกสารงานบัญชี
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 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ระบบการบริหารสำนักงานงานบัญชีมีเอกสารซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบเป็นจำนวน
มาก แต่พื้นที่ในการจัดเก็บมีจำนวนเท่ าเดิม จึงทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บ และการตรวจ
ค้นหาเอกสาร เป็นไปด้วยความล่าช้าเพื่อให้การดำเนินงานบัญชีของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดผลตามวัตถุประสงค์ มีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดการ
สูญหาย และพร้อมแก่การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารเป็นอย่างดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การคล่องตัวในการจัดเก็บ
รวบรวม สะดวกในการค้นหาและนำมาใช้
5.2 เพื่อให้มีระบบงานที่ดี หากผู้ปฏิบัติงานประจำไม่อยู่ ผู้ช่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีห้องจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- การจัดเก็บรวบรวม เอกสารหลักฐานต่างๆ เรียบร้อย ไม่สูญหาย พร้อมต่อการค้นหา
และนำมาใช้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 การปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น
9.2 กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ เพียงพอต่อเอกสารหลักฐานที่ต้องการเก็บรักษาไว้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 90
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชี
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 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการนำระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Government Fiscal Management Information System :
GFMIS) มาใช้เป็นระบบหลักในการจัดทำข้อมูลการบริหารงบประมาณ การคลัง การบัญชี
และการพั ส ดุ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ างรัฐ บาล กั บ ทุ ก ส่ ว นราชการทั่ ว ประเทศ พร้อ มทั้ ง
กำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องจัดทำบั ญชีส่วนราชการเกณฑ์คงค้าง เพื่อให้การดำเนินการ
ตามระบบบั ญ ชี ส่ ว นราชการเกณฑ์ ค งค้ าง ของสถานศึก ษา มีวิธีการปฏิ บั ติงานที่ ชัด เจน
ครบถ้ ว นทั้ ง ระบบถู ก ต้ อ ง เป็ น ปั จ จุ บั น และเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อช่วยให้บุคลากรด้านการเงิน และบัญชี ของสถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นระบบ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชี
- เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนางานบัญชี ได้ร้อยละ 65
6.2 เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยมีคู่มือการปฏิบัติงานบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน
- การจัดทำบัญชีประเภทต่างๆ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้
- ระบบงานที่ดี เช่น การเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปฏิบัติงานสามารถรับช่วงปฏิบัติงานได้
โดยมีระบบเดียวกันได้ ความมีระเบียบทำให้สภาพงานเป็นที่ศรัทธาแกผู้พบเห็น
รวมทั้งขวัญและกำลังใจในการทำงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ครบถ้วนทั้งระบบถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 91
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียน 732
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน

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 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่
หลากหลายครบถ้ว น ได้แก่ครูผู้ สอน วัสดุ ครุภัณ ฑ์ การบริห ารจัดการชั้นเรียน ตลอดจน
อาคารสถานที่หรือห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
5.2 เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ปริ้นเตอร์ Inkjet
จำนวน 1 เครื่อง
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
จำนวน 1 ตู้
- ชั้นวางสินค้า
จำนวน 1 อัน
- พาเลทพลาสติก
จำนวน 2 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- การจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมและมีคุณภาพ
- ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องปฏิบัติการสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 732
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,450 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- ปริ้นเตอร์ Inkjet
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
- ชั้นวางสินค้า
- พาเลทพลาสติก
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

5,000
5,000
5,000
1,450
16,450

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผู้สอน นักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอน มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 การสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม
10.3 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
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โครงการที่ 92
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เตาอบไฟฟ้าแบบ 2 ชั้น พร้อมขาตั้ง
และเตาอบไฟฟ้า 100 ลิตร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางอุบล ไชยโย หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

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 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
วิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการศึกษานับว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากกับนักเรียนนักศึกษา และด้วย
แหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการครัวร้อนยังขาดอุปกรณ์การเรียนรู้ เตาอบไฟฟ้าแบบ 2 ชั้นพร้อม
ขาตั้ง และเตาอบไฟฟ้า 100 ลิตร ที่สำคัญและมีความจำเป็นมากสำหรับ นักเรียน นักศึกษา
ใช้เป็นครุภัณฑ์ที่จำเป็นและทันสมัยได้แก่เตาอบไฟฟ้าแบบ 2 ชั้น พร้อมขาตั้ง และเตาอบ
ไฟฟ้า 100 ลิตร เพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องครัวร้อนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีอุปกรณ์การเรียนแบบมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีเตาอบไฟฟ้าแบบ 2 ชั้น พร้อมขาตั้ง ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีเตาอบไฟฟ้า 100 ลิตร ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงคุณภาพ
- การปฏิบัติงานประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องครัวร้อน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
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
- เตาอบไฟฟ้าแบบ 2 ชั้น พร้อมขาตั้ง
รวมทั้งสิ้น

48,000
48,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีเตาอบไฟฟ้าแบบ 2 ชั้น พร้อมขาตั้ง ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9.2 มีเตาอบไฟฟ้า 100 ลิตร ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 92
โครงการกั้นห้องปรับปรุงห้องเบเกอรี่ 2
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางอุบล ไชยโย หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

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 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
วิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการศึกษานับว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากกับนักเรียนนักศึกษา และด้วย
แหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการและห้องเบเกอรี่ ที่ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จึงขอใช้พื้นที่ห้องข้างห้องเก็บของของงานกิจกรรม จัดทำ
เป็นห้องเบเกอรี่ 2 เพื่อเป็นการรองรับการจัดการเรียนการสอนต่อไปให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องเบเกอรี่ 2 มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อให้ห้องเบเกอรี่ 2 เป็นห้องเตรียมงานต่างๆของสาขาวิชามีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีห้องเบเกอรี่ 2 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีห้องเบเกอรี่ 2 เป็นห้องเตรียมงานต่างๆของสาขาวิชามีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงคุณภาพ
- การปฏิบัติงานประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องข้างห้องเก็บของงานกิจกรรม สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีห้องเบเกอรี่ 2 มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น
9.2 มีห้องเบเกอรี่ 2 เป็นห้องเตรียมงานต่างๆของสาขาวิชามีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

- 427 -

โครงการที่ 93
โครงการปรับปรุงห้องเตรียมการสอน (ห้องพักครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางอุบล ไชยโย หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

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 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
วิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการศึกษานับว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากกับนักเรียนนักศึกษา และด้วย
แหล่ ง เรี ย นรู้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและห้ อ งเตรี ย มการสอน (ห้ อ งพั ก ครู ส าขาวิ ช าอาหารและ
โภชนาการ) เพื่อให้ การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่สำหรับรองรับการประชุม
ผู้ ป กครอง ประชุ ม สาขา และเตรี ย มงานต่ างๆของสาขาวิช า เพื่ อให้ การปฏิ บั ติ งานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องเตรียมการสอน (ห้องพักครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ)
มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อให้ห้องเตรียมการสอน (ห้องพักครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ)
เป็นที่ประชุมผู้ปกครอง ประชุมสาขา และเตรียมงานต่างๆของสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีเตรียมการสอน (ห้องพักครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ)
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีเตรียมการสอน (ห้องพักครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) เป็นที่ประชุม
ผู้ปกครอง ประชุมสาขา และเตรียมงานต่างๆของสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงคุณภาพ
- การปฏิบัติงานประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์งานกิจกรรมข้างห้องครัวเย็น
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีห้องเตรียมการสอน (ห้องพักครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) ที่มีประสิทธิภาพ
ในปฏิบัติงาน
9.2 มีห้องเตรียมการสอน (ห้องพักครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) เป็นที่ประชุม
ผู้ปกครอง ประชุมสาขา และเตรียมงานต่างๆของสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 94
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางอุบล ไชยโย หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

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 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
วิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการศึกษานับว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากกับนักเรียนนักศึกษา ห้องสมุด
จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมีความจำเป็นมากสำหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้ ห้องครัวเย็น (ห้องประจำการจัดการเรียนการสอนของครูชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด)
ยังขาดคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์จำเป็นต้องมีครุภัณฑ์ที่จำเป็นและทันสมัย ได้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องปริ้นเตอร์ในการจัดทำเอกสารและ
สื่อการสอนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องห้องครัวเย็น (ห้องประจำการจัดการเรียนการสอนของครูชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด)
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดทำเอกสาร
ในการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อให้ห้องครัวเย็น (ห้องประจำการจัดการเรียนการสอนของครูชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด)
มีเครื่องปริ้นเตอร์ในการจัดทำเอกสารและสื่อการสอนต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีเครื่องปริ้นเตอร์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงคุณภาพ
- การปฏิบัติงานประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องครัวเย็น (ห้องประจำการจัดการเรียนการสอน
ของครูชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9.2 มีเครื่องปริ้นเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 96
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวศุภกานต์ ดิดขำ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

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 5 ด้านการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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
ด้านที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการนำนโยบายสู่ปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
จึงต้องมีการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณภาพของการศึกษาเป็นสิ่ง
สำคัญที่ควรจะได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ฝึกงานได้อย่ างมีป ระสิทธิภ าพ และสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต งานอาชีวศึ กษา
ระบบทวิภาคี มีหน้าที่จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์หนังสือส่งตัวพร้อมบัตรฝึกงานของ
นักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน และติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อให้นักเรียน/นัก
ศึกษ ได้เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง ทั้งในและนอกเขตพื้นที่
5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือส่งตัวพร้อมบัตรฝึกงานของนักเรียน/นักศึกษา
ฝึกงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือส่งตัวพร้อมบัตรฝึกงานปีการศึกษา 2564
6.2 เชิงคุณภาพ
- จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือส่งตัวพร้อมบัตรฝึกงานของนักเรียน/
นักศึกษาฝึกงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- จัดทำฝึกอบรมนักเรียน/นักศึกษาที่จะออกฝึกงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

5,000
5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือส่งตัวพร้อมบัตรฝึกงานของนักเรียน/นักศึกษา
ฝึกงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 การนิเทศติดตาม
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โครงการที่ 97
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสำหรับนักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา

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 5 ด้านการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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
ด้านที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ ว ยสำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มี น โยบายให้ แ ต่ ล ะสาขาวิ ช านำ
นักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเองนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
จึ งได้ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก สาขาวิช า นำนั กเรียน ชั้น ปวช.1 ศึ ก ษาดูงานตามสถาน
ประกอบการอาชีวศึกษา 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 500 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ระดับ ปวช.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพในวิชาชีพของตน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
10,000
ค่าใช้สอย
20,000
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

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
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โครงการที่ 98
โครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา

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 2 ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขัน
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5 ด้านการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
7 สร้างความเข็มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
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3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ด้านที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ด้านที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่ปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจั ด การศึ กษาโดยความร่ว มมื อระหว่างสถานศึ กษา และสถานประกอบการ
เมื่ อ ได้ ก ำหนด ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในการดำเนิ น การจั ด ทำแผนการเรี ย นตลอดหลั ก สู ต ร
ระยะเวลาการฝึก และจัดส่งผู้เรียน เข้าฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการตามแผนการเรียน
อั น จะทำให้ ผู้ เ รี ย นได้ ป ระสบการณ์ ต รง และเกิ ด ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ปตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เห็ น ว่ ามี ค วามจำเป็ น อย่ า งยิ่ งที่ จ ะต้ อ งดำเนิ น การนิ เทศติ ด ตามเพื่ อ ที่ จ ะนำปั ญ หาต่ า งๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งสถานศึกษา ที่ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ารับ
การฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรรถะวิชาชีพในสถานประกอบการแล้ว
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี จึงได้จัดทำโครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงาน
ระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- 446 -

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน/
ฝึกอาชีพ
5.2 เพื่อให้ทราบถึงความต้องการเพิ่มเติมของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณธของนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
5.3 เพื่อรับนักศึกษาฝึกงานกลับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หลังเสร็จสิ้นการ
ฝึกงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนที่ระบบทวิภาคี จำนวน 98 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ได้รับ
จากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ 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
15,000
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

20,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
นั กศึ กษา ได้แลกเปลี่ ย นเรียนรู้ป ระสบการณ์ ด้านการทำงาน สถานประกอบการทราบ
ทัศนคติและความต้องการของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน ที่มีต่อสถานประกอบการ วิทยาลัยฯ
ทราบความต้องการเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติม ในแต่ละสาขาวิชาชีพ
ของนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 การสังเกตพฤติกรรมขณะร่วมกิจกรรม
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โครงการที่ 99
โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้าสาขาวิชา

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 5 ด้านการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ด้านที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่ปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยกรมอนามัย ได้ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ
และผู้สั มผั สอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 เพื่อให้ ผู้ประกอบกิจการและ
ผู้สั มผั ส อาหารมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบั ติงานได้ถูกต้องตามหลั กสุ ขาภิบาลอาหาร
ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคไวรั ส ติ ด เชื้ อ โคโรนา 2019 (COVID-2019) ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้ารับการฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
หลายสาขาวิชาในฐานะผู้สัมผัสอาหาร พร้อมทั้ง ได้มีประกาศกรมอนามัย เรื่อง หน่วยงาน
ที่ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่ว ยงานจัดการอบรมผู้ ป ระกอบกิจการและ
ผู้ สั ม ผั ส อาหาร ฉบั บ ที่ 8 ลงวั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2563 อนุ ญ าตให้ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานจัดการอบรมดังกล่าว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับ
มอบหมายให้ ดำเนิน การฝึกอบรมหลักสู ตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้แก่ผู้เรียนที่กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร และปฏิบัติได้ตาม
ข้อกำหนด/มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
5.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลและปฏิบัติได้
5.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการ
ด้านอาหารและปฏิบัติได้
5.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- แม่ค้า พ่อค้าในโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จำนวน 20 คน
จำนวน 10 คน
จำนวน 222 คน
จำนวน 294 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา แม่ค้า พ่อค้าในโรงอาหาร นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
สุขาภิบาลอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019
(COVID-2019)
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา แม่ค้า พ่อค้าในโรงอาหาร นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผ่านการทดสอบความรู้ทุกท่าน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
2,500
ค่าวัสดุ
2,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

5,000

หมายเหตุ

- 452 -

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการตลาด ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมีความรู้
ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-2019)
9.2 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลี ก
สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการตลาด ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผ่านการทดสอบ
ความรู้ทุกท่าน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การกำกับติดตาม (Mornitoring)
10.1.1 จัดทำรูปแบบการกำกับ ติดตามงาน
10.1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตามงาน
10.2 การประเมินผล (Evaluation)
10.2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล โครงการ ได้แก่ แบบสอบถาม
10.2.2 ดำเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดำเนินโครงการ เพื่อดูความเป็นไปได้ระหว่าง
ดำเนินโครงการ เพื่อดูความก้าวหน้า เพื่อปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงาน
และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดำเนินงาน
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โครงการที่ 100
โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5 ด้านการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
7 สร้างความเข็มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
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3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ด้านที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่ปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยการดำหนดโครงสร้างหมวดวิชาชีพสาขางานและการฝึกงาน ให้ ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ทั้งรัฐบาล เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ที่
เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 รวม
เวลาในการฝึกงานไม่น้ อยกว่า 320 ชั่วโมง และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช 2562 ไม่ต่ำกว่า 1 ภาคเรียน (680 ชั่วโมง)
งานอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี ได้ จัดทำโครงการปฐมนิ เทศผู้ เรียนฝึ กงาน เพื่ อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และชี้แจงข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนฝึกงาน ได้แก่ ระเบียบสถานศึกษา
ข้อบังคับสถานประกอบการ แนววัดผลและประเมินผลการฝึกงาน ขั้นตอนวิธีการบันทึกคู่มือ
การฝึกงาน และการประพฤติ ปฏิบัติขณะที่ฝึกงานในสถานประกอบการ การรับ การนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลจากครูฝึก และครูนิเทศ/ครูประจำวิชา/ครูที่ปรึกษา นั้น
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกงานมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกงาน
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกงานมีกิจนิสัยที่ดีในการฝึกงานในสถานประกอบการ
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกงานมีความรู้ ความเข้าใจ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากครูฝึก
และครูนิเทศก์/ครูที่ปรึกษา/ครูประจำวิชา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 จำนวน 332 คน
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3/3 การบัญชี) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 28 คน
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 338 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ได้รับจาก
การฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสัมมนา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนฝึกงานมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกงาน
9.2 ผู้เรียนฝึกงานมีกิจนิสัยที่ดีในการฝึกงานในสถานประกอบการ
9.3 ผู้เรียนฝึกงานได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากครูฝึกและครูนิเทศ/
ครูประจำวิชา/ครูที่ปรึกษาทุกระยะ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 การนิเทศติดตาม

หมายเหตุ
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โครงการที่ 101
โครงการสัมมนาผู้เรียนหลังการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5 ด้านการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
7 สร้างความเข็มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
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3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ด้านที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่ปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การฝึ กงาน/ฝึ กอาชี พ เป็ นกระบวนการจั ดการเรียนการสอนในหลั กสู ตรอาชี วศึ กษา ที่ มี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้ฝึกอบรมอาชีพในสาขาวิชาอย่างเข้มข้น โดยมีครูฝึก หรือ ผู้ควบคุม
การฝึกในสถานประกอบการและครูประจำวิชา หรือ ครูนิเทศ เป็นผู้ดูแล ฝึกอบรม ตามแผนการฝึกงาน/
ฝึกอาชีพ และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน ผู้เรียนควรได้นำเสนอผลการฝึกงานโดยการประชุมสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นผู้เรียนที่ผ่านการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
จากหลากหลายสถานประกอบการ โดยมีครูประจำวิชาหรือครูนิเทศและครูฝึกเข้าร่วม
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกงานฝึกอาชีพ
ขึ้น หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว โดยผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกงานจะต้องเผยแพร่ผลการฝึกงาน โดยการ
บรรยายถึงสภาพของสถานประกอบการที่ตนได้เข้ารับการฝึกงาน ลักษณะการทำงาน วิธีและชั้นตอน
การทำงาน การให้ ความรู้ ของผู้ ควบคุ ม ประโยชน์ ที่ ได้ รั บ การปรั บตั ว และ อื่ นๆ ที่ ผู้ เรี ยนได้ รั บ
ประสบการณ์จากการฝึกงานในสถานประกอบการ อีกทั้งเพื่อให้ทราบถึงข้อควร ปรับปรุงแก้ไขด้านวิชา
ความรู้ ทั กษะ และคุ ณลั กษณะ ของผู้ เรียนที่ เข้ ารับการฝึ กงานควรมี เพิ่ มเติ ม ในมุ มมองของสถาน
ประกอบการ และได้ทราบความต้องการของผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกงานที่มีต่อสถานประกอบการ จึงได้
เชิญตัวแทนจากสถานประกอบการมาร่วมรับฟังการสัมมนาการฝึกงาน/ฝึกอาชีพด้วย
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน/
ฝึกอาชีพ
5.2 เพื่อให้ทราบถึงความต้องการเพิ่มเติมของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
5.3 เพื่อให้สถานประกอบการ ได้ทราบถึงมุมมองของนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน/ฝึก
อาชีพ รวมถึงความต้องการที่มีต่อสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 จำนวน 332 คน
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3/3 การบัญชี) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 28 คน
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 338 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ได้รับจาก
การฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสัมมนา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการทำงาน สถานประกอบการ
ทราบทั ศ นคติ และความต้อ งการของนั กเรีย นนั กศึ กษาที่ เข้าฝึ ก งาน ที่ มีต่ อ สถานประกอบการ
วิทยาลัยฯ ทราบความต้องการ เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมในแต่ละสาขา
วิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 การสังเกตพฤติกรรมขณะร่วมกิจกรรม
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โครงการที่ 102
โครงการการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มีการจั ดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และ
แต่ งตั้ งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ ายขึ้ น มา เพื่ อ พิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ เรี ย นฟรี ตาม
โครงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ งแต่ ร ะดั บ อนุ บ าล จนจบการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารกลั่นกรอง
คั ด เลื อ กหนั ง สื อ ที่ ค รู ผู้ ส อนเสนอมาและกำหนดแผนการจั ด กิ จ กรรมและแผนการใช้
งบประมาณที่ ได้ รั บ การจั ด สรรให้ เพี ย งพอ ต่ อ นั ก เรี ย น ร่ ว มกั บ คณะกรรมการบริ ห าร
สถานศึกษา วิท ยาลั ยอาชีว ศึกษาสุ โขทัย สั งกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อพิจารณาการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรีให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช. ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช. มีสื่อในการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ
5.2 เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือในการเรียนอย่างเพียงพอ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และ ปวช.3
จำนวน 1,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีหนังสือในการเรียนและมีสื่อในการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,200
ค่าวัสดุ
300
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนมีหนังสือในการเรียนและมีสื่อในการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

1,500

หมายเหตุ
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โครงการที่ 103
โครงการจัดหาชุดเครื่องขยายเสียงงานสื่อการเรียนการสอน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ
นายสิทธิชัย วันทอง

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาให้มีทักษะ ความรู้และความชำนาญ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานสื่อการเรียนการสอน มีภารกิจหน้าที่และรับผิดชอบอย่างหนึ่ง คือ รับผิดชอบ
ดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์
ต่างๆ แต่เนื่องจากเครื่องขยายเสียงที่สำหรับให้บริการภายนอกอาคาร (Public Amplifier)
ชำรุด เคยซ่อมแซมและนำมาใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่ ง ปัจจุบันไม่สามารถซ่อมแซมเพื่อให้ใช้
งานได้ เหมื อ นเดิ ม ทำให้ งานสื่ อ การเรี ย นการสอนมี เครื่ อ งขยายเสี ย งสำหรั บ ให้ บ ริก าร
ภายนอกอาคารไม่เพียงพอ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับใช้ภายนอกอาคารที่มีคุณภาพ
5.2 เพื่อให้มีเครื่องขยายเสียงสำหรับบริการและกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีเพาเวอร์แอมป์ ขยายเสียงสำหรับใช้ภายนอกอาคาร จำนวน 2 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีเครื่องขยายเสียงที่ทันสมัยในการให้บริการกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 27,250 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- ถ่านชาร์จ AA
1,750
- Jack SPEAKON ตัวเมีย ขั้วต่อ
500
แบบ 4 ขั้ว
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เพาเวอร์แอมป์ 8 Ohms
2,100w
รวมทั้งสิ้น

25,000
27,250

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีเครื่องขยายเสียงสำหรับใช้ภายนอกอาคารที่มีคุณภาพ
9.2 มีเครื่องขยายเสียงสำหรับบริการกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการใช้งานชุดเครื่องขยายเสียง
10.2 ประเมินผลจากแบบสอบถามการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย

หมายเหตุ
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โครงการที่ 104
โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์จัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ
นายสิทธิชัย วันทอง

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาให้มีทักษะ ความรู้และความชำนาญ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานสื่ อ การเรี ย นการสอน มี ภ ารกิ จ หน้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบ ให้ บ ริ ก ารด้ า น
โสตทัศนู ป กรณ์ ต่างๆ และจัดทำสื่อการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และแบบปกติ แต่
เนื่องจากชุดอุปกรณ์จัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียสำหรับให้บริการใช้งานมานาน
ทำให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้นไม่ทันสมัยไม่รองรับการใช้งานกั บไฟล์งานโปรแกรมใน
ปั จ จุ บั น ทำให้ งานสื่ อการเรีย นการสอนจึงขาดอุป กรณ์ จัด ทำสื่ อ การเรียนการสอน แบบ
มั ล ติ มี เดี ย สำหรั บ การจั ด ทำสื่ อ การเรี ย นการสอน และให้ บ ริ ก าร แก่ ค ณะผู้ บ ริ ห าร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาชุดอุปกรณ์จัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย
5.2 เพื่อให้มีชุดอุปกรณ์จัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย ในการจัดทำสื่อการเรียน
การสอน และสำหรับให้บริการ แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีชุดอุปกรณ์จัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีชุดอุปกรณ์จัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียสำหรับจัดทำสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีชุดอุปกรณ์จัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
9.2 มีชุดอุปกรณ์จัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
และสำหรับให้บริการ แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา
ของวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากแบบสอบถามการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
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โครงการที่ 105
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ
นายสิทธิชัย วันทอง

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาให้มีทักษะ ความรู้และความชำนาญ
เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานสื่อการเรียนการสอน มีภารกิจหน้าที่และรับผิดชอบให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์
ต่ า งๆ แต่ เนื่ อ งจากคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (โน๊ ต บุ๊ ค ) สำหรั บ ให้ บ ริ ก ารมานาน ทำให้
ประสิ ท ธิภ าพของเครื่ องนั้ น ไม่ ทั น สมั ย รองรับ ใช้งานกับ โปรแกรมปั จจุบั น ทำให้ งานสื่ อ
การเรีย นการสอนจึ งขาดเครื่ องคอมพิ วเตอร์แบบพกพา (โน๊ ตบุ๊ค ) สำหรับการให้ บริการ
แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) ที่มีคุณภาพ
5.2 เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) สำหรับบริการกิจกรรมต่างๆ ของ
วิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)
จำนวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) ที่ทันสมัยในการให้บริการ
กิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) ที่มีคุณภาพ
9.2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค) สำหรับให้บริการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)
10.2 ประเมินผลจากแบบสอบถามการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
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โครงการที่ 106
โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์ส่องสว่างการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ
นายสิทธิชัย วันทอง

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาให้มีทักษะ ความรู้และความชำนาญ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานสื่อการเรียนการสอน มีภารกิจหน้าที่และรับผิดชอบให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์
ต่างๆ และจัดทำสื่ อการเรีย นการสอนทั้งแบบออนไลน์และแบบปกติ แต่เนื่องจากในการ
จัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียนั้น ยังขาดชุดอุปกรณ์ส่องสว่างในการจัดทำสื่อการ
เรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย ทำให้ประสิทธิภาพของภาพสื่อที่ผลิตออกมาเกิดความมืดไม่
สว่าง ไม่น่าสนใจแก่ผู้ใช้สื่อดังกล่าว ทำให้งานสื่อการเรียนการสอนจึงขาดชุดอุปกรณ์ส่อง
สว่างในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย งานสื่อการเรียนการสอนจึงมีความ
จำเป็นในการจัดหาอุปกรณ์ส่องสว่างดังกล่าว เพื่อจัดทำสื่อการสอบแบบมัลติมีเดีย ให้บริการ
แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาชุดอุปกรณ์ส่องสว่างในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย
5.2 เพื่อให้มีชุดอุปกรณ์ส่องสว่างในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย ในการ
จัดทำสื่อการเรียนการสอนและสำหรับให้บริการแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีชุดอุปกรณ์ส่องสว่างในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีชุดอุปกรณ์ส่องสว่างในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียสำหรับ
จัดทำสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีชุดอุปกรณ์ส่องสว่างในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย สำหรับจัดทำ
สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
9.2 มีชุดอุปกรณ์ส่องสว่างในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย ในการจัดทำ
สื่อการเรียนการสอนและสำหรับให้บริการ แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการใช้งานชุดอุปกรณ์ส่องสว่างในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
แบบมัลติมีเดียสำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน
10.2 ประเมินผลจากแบบสอบถามการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย

หมายเหตุ
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โครงการที่ 107
โครงการห้องปฏิบัติการเรียนการสอนภาคปฏิบัติออนไลน์ New Normal
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานสื่อการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้และความชำนาญในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ
รวมทั้งจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.2 ด้านนวัฒนธรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
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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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การระบาดของโควิด -19 ระลอกนี้ นับว่ารุนแรงกว่าที่ผ่านมา และคาดว่าน่าจะใช้
ระยะเวลานานกว่าที่สถานการณ์จะคลี่คลายลง ทำให้การกลับมาเรียนที่วิทยาลัยฯ จึงยังมี
ความไม่แน่นอนสูง การเรียนออนไลน์ จึงเป็นช่องทางเลือกที่จำเป็นในภาวะเช่นนี้ ไปอีกระยะ
หนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะกลับเข้ามาเรียนที่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัยอีกครั้ง การเรียนทางออนไลน์สามารถช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลา
และต้องปรับมาเรียนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ
ดั ง นั้ น งานสื่ อ การเรี ย นการสอน วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย จึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสำคั ญ ที่ จ ะต้ อ งมี ค รุ ภั ณ ฑ์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเรีย นการสอนภาคปฏิ บั ติ อ อนไลน์ New
Normal เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนการสอนและลด
อุปสรรคในการเรียนการสอนออนไลน์ ครูผู้สอนยังสามารถจัดทำคลิปสื่อการสอน บทเรียน
ของแต่ละระดับชั้นให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเผยแพร่ในหลายช่องทาง เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาเข้าใจบทเรียนของครูผู้สอนมากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อช่วยให้ครูผู้สอน สามารถจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในการเรียนการสอนออนไลน์ได้
5.2 เพื่อให้ครูผู้สอน มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและลดอุปสรรคในการเรียน
การสอนออนไลน์
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนภาคปฏิบัติออนไลน์ได้ และสามารถกลับมาเรียน
ทบทวนเนื้อหาได้
5.4 นักเรียน นักศึกษา สนใจในการเรียน และมีผลการเรียนดีขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในการเรียนการสอนออนไลน์และจัดทำ
สื่อการเรียนการสอนได้ทุกคน
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียน
การสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ อย่างน้อย ร้อยละ 80%
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6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอน สามารถจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในการเรียนการสอนออนไลน์
และจัดทำสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้ทุกคน
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน
ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ และมีคุณภาพ
- บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีทัศนคติที่ดี เห็นคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการเรียนการสอนออนไลน์และพร้อมพัฒนาความสามารถทางของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนภาคปฏิบัติออนไลน์ New Normal 1 ห้อง
9.2 ครูผู้สอน สามารถจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในการเรียนการสอนออนไลน์และ
จัดทำสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้ทุกคน
9.3 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนออนไลน์
และมีผลการเรียนดีขึ้น
9.4 ครูผู้สอนและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ มีทัศนคติที่ดี และความมั่นใจในการสื่อสาร
ผ่านระบบออนไลน์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 รายงานผล
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โครงการที่ 108
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 1,2
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่ องจากสำนั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษามีนโยบายหลัก ว่าการจัดการ
อาชีว ศึก ษาต้อ งทำให้ ผู้ ส ำเร็จการศึก ษามีค วามสมบู รณ์ พ ร้อมด้ว ยทัก ษะพื้ น ฐาน ทั กษะ
วิช าชี พ และทั ก ษะความเป็ น มนุ ษ ย์ จึ งจำเป็ น ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ประเมิ น และเสริ ม สร้ า ง
มาตรฐานการอาชีวศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับสถาบันและระดับสถานศึกษาภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา สถานศึกษามีหน้าที่สำคัญ ในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ต้อง
เน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จัดกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการอย่างเหมาะสม
ตลอดจนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคุณธรรมนำความรู้ในการประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวิต ในสั งคม สถานศึกษาจึงกำหนดให้ นั กเรียน นั กศึกษาเข้าร่ว มกิจกรรม
องค์การวิชาชีพ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นสื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนร่วมคิดร่วมทำ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาความสามารถด้านวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพให้แก่สมาชิกองค์การ
5.3 เพื่อเป็นการฝึกลักษณะนิสัยที่ดีของการอยู่ในสังคม และรู้จักการทำงานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ 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 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ตามระบอบประชาธิปไตย มีความริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม,เงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 230,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
50,000
ค่าวัสดุ
50,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

100,000

รายได้
สถานศึกษา
32,000
98,000

130,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
นักเรียน นักศึกษา มีความชำนาญในวิชาชีพแล้ว มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ตามระบอบประชาธิปไตย มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก มีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
10.2 จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ
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โครงการที่ 109
โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน
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 1,2
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่ อ งจากการเรี ย นการสอนในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ ระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรอบรู้
ทางวิ ช าการ และทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน โดยส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นได้ มี โ อกาสหาความรู้
ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้นำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขางานของผู้เรียน มาให้ความรู้
กับผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขางานของผู้เรียน จากภายนอกสถานศึกษา เช่น สถานประกอบการ หน่วยงาน
ต่างๆ ชุมชนและมาพัฒนาผู้เรียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาที่มีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวน
สาขางานที่เปิดสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนทุกสาขางานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้มากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 58,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
19,500
ค่าใช้สอย
19,500
ค่าวัสดุ
19,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

58,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
นักเรียนทุกสาขางานได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้นำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้มีความรู้มากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผู้เชียวชาญร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 110
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะความต้องการของตลาดแรงงาน
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 1
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่...............................................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่ อ งจากการเรี ย นการสอนในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ ระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงของสั งคม และเทคโนโลยี ส ามารถปฏิ บั ติงานได้ตรงตามความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อให้มีทักษะที่พร้อมกับการปฏิบัติงานในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกสาขาวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานทุกสาขาวิชา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีหลักสูตรสมรรถนะ หรือแผนการเรียนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
10.2 ข้อมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา
หรือแผนการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและชุมชน
10.3 รายงานการประเมินหลักสูตรวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียน
10.4 รายงานการนำผลประเมินไปใช้

หมายเหตุ
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โครงการที่ 111
โครงการนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอนภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ปีการศึกษา 2565
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 1,2
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพย์ยากรมนุษย์
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่...............................................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
 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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การนิเทศภายในวิทยาลัย เป็นการแสดงถึงการปรับปรุงสถานการณ์ทางด้านการเรียน
การสอน และเงื่อนไขที่มีผ ลต่อการสอน เป็นบทบาททางการบริห ารซึ่งรวมทั้ งภาวะผู้ น ำ
การปรั บ ปรุ งการประเมิ น การเรียนการสอนและอาจหมายถึง กระบวนการกระตุ้ น และ
ช่วยเหลือครูให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรีย นการสอนให้ เกิ ด สั ม ฤทธิ์ ผ ลนั้ น ต้ อ งดำเนิ น การด้ ว ย
กระบวนการบริหารกระบวนการนิเทศและกระบวนการเรียนการสอนควบคู่กันไป สำหรับ
กระบวนการนิเทศการศึกษานั้น การนิเทศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดควรเป็นการนิเทศที่เกิด
จากบุคลากรภายในวิทยาลัยเดียวกัน ย่อมจะทราบสภาพปัญหาและความต้องการในการ
ได้รับการนิเทศของครูผู้สอนในวิทยาลัยเดียวกันได้ดีกว่าและมีแนวทางการนิเทศที่จะช่วยให้
เกิดประสิทธิผลได้มากกว่าการนิเทศที่เกิดจากบุคคลที่อยู่ภายนอกวิทยาลัย
การนิเทศภายในวิทยาลัย เป็นวิธีการนิเทศที่มีความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน เพราะเป็นหน้าที่ด้านวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยอย่างหนึ่ง การรอรับการนิเทศ
จากศึกษานิเทศก์มีจำกัด บุคลากรวิทยาลัยจึงควรร่วมมือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพราะบุคลากรในวิทยาลัยจะมีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะนิเทศกันเองได้ ด้วยเหตุผล
ดังกล่ าว จึ งควรจั ดการนิ เทศการเรียนการสอนของครูผู้ ส อนภายในวิทยาลั ยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อรักษาและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อแก้ปัญหาให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร ผู้สอน และบุคลากรของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.3 เพื่อปรับใช้หลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและเสนอใช้หลักสูตรที่จำเป็น ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาพิเศษหรือ
หลักสูตรเฉพาะอย่างตามความจำเป็น
5.4 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนหาความรู้ให้มีทักษะและประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอน
และสามารถแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานดังกล่าวตามบทบาทหน้าที่ให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นิเทศการสอนครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จำนวน 66 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับการนิเทศการเรียนการสอนครบทุกคน
- ผลการประเมินของคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนที่มีต่อครูผู้สอน
อยู่ในระดับมาก
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
ได้ ข้อ มูล และแนวทางในการพั ฒ นาการเรียนการสอนด้านการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน ด้ า นสื่ อ การเรี ย นการสอน ด้ า นการวั ด ผลประเมิ น ผล
ด้านการพั ฒ นาครูผู้ ส อนให้ มีประสิ ทธิภ าพและบรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้
สำหรับผู้เรียน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของกรรมการนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565
10.2 สรุปผล/รายงานผล
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โครงการที่ 112
โครงการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
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 1,2
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จำเป็นต้องใช้ในการทดสอบสำหรับนักเรียน
นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) พุทธศักราช 2562 และหลักสูตร
ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพชั้น สู ง (ปวส.) พุ ทธศักราช 2563 เพื่ อให้ ส อดคล้องกับการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง ดังนั้นการสร้างแบบทดลอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ได้มาตรฐาน
ควรเกิดจากการระดมสมองของครู อาจารย์ผู้สอน ในสาขาต้องร่วมมือกันกำหนดเกณฑ์การ
วัดผลประเมินผล กำหนดวิชาที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลในการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อจะได้นำมาใช้เป็นแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานต่อไป
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 ทุกสาขาวิชา
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ให้ได้ตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

15,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ครบทุกสาขาวิชา และตรง
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ผลการทดสอบ
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โครงการที่ 113
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 1,2
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามระเบี ย บกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมิ นผลการเรียนตามหลั กสู ต ร
ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ พุ ท ธศั กราช 2562 และหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ ชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557 และ 2563 การประเมิน ผลการเรียนเป็นรายวิชา ให้ดำเนินการประเมิน
ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และเจต
คติจากกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์
และเนื้อหาวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม รวมทั้งการจัด
สอบปลายภาคการศึกษาเมื่อสิ้นสุด การเรียนการสอน ให้มีการประเมินผลเพื่อพัฒ นาและ
ประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียน โดยพิจารณาจากการประเมินแต่ละกิจกรรมการสอนและ
งานที่ ม อบหมาย การทดสอบตามมอัต ราส่ ว นที่ เหมาะสม สำนั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรียน นักศึกษาทำการทดสอบปลายภาคเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน
เนื่ อ งจากแบบทดสอบปลายภาคจำเป็ น ต้ อ งใช้ ในการทดสอบสำหรั 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
- มีแบบทดสอบทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาตามที่กำหนดไว้
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อสร้างแบบทดสอบของทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาตามที่กำหนดไว้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
15,000
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีแบบทดสอบครบทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาตามที่กำหนดไว้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสำรวจ
10.2 แบบสอบถาม
10.3 สรุปผลการเรียน

25,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 114
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 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 1,3,4,6
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่งคง
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จะต้องทำการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประกัน คุณ ภาพของสถานศึกษา ดังนั้น ก่อนที่จะทำการทดสอบ V-Net สำหรับนักเรียน
ระดั บ ชั้ น ปวช.3 และนั ก ศึ ก ษา ระดั บ ชั้ น ปวส.2 ควรจะมี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น
นักศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ เพื่อให้การสอบผ่านมาตรฐานทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาของนั กเรียน นั กศึกษา ควรจัดระดมสมองของครูผู้ส อนในสาขาวิช าต้อง
ร่วมมือกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ กำหนดวิชาที่ใช้ในการสอนแบบติวเตอร์
เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการทดสอบของนักเรียน นักศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
5.2 เพื่อกำหนดวิชาที่ใช้ในการสอนแบบติวเตอร์
5.3 เพื่อสร้างแบบทดสอบสำหรับให้นักเรียนทบทวนความรู้
5.4 เพื่อให้นักเรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานของการทดสอบด้านอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- สามารถทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของแต่ละสาขาวิชา
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
ของแต่ละสาขาวิชา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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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
2,500
ค่าวัสดุ
2,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

5,000

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

หมายเหตุ
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โครงการที่ 115
โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและการวิเคราะห์ข้อสอบ
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 1,2,3
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่งคง
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การวัดผลและประเมินผลในปัจจุบัน ต้องดำเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่อง
ตลอดภาคเรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
หลากหลายตามความเหมาะสม และการจั ด ทำแบบทดสอบก็ ต้ อ งได้ ม าตรฐานเช่ น กั น
กล่ าวคือ ต้องสามารถแยกผู้ เรีย นที่เก่งและอ่อนได้ นั กเรียน นักศึกษาที่เรียนเก่ง ควรได้
คะแนนสูง นักเรียน นักศึกษาที่เรียนไม่ค่อยเก่งควรได้คะแนนต่ำกว่า การวิเคราะห์ข้อสอบจึง
เป็นสิ่งสำคัญในการจัดทำแบบทดสอบให้ได้มาตรฐาน ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ และสามารถ
ทำการวิเคราะห์ข้อสอบใช้เองได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อคัดกรองข้อสอบให้มีความเที่ยงตรง
5.2 เพื่อคัดกรองข้อสอบให้มีความเชื่อมั่น
5.3 เพื่อคัดกรองข้อสอบให้มีอำนาจจำแนก
5.4 เพื่อให้ได้ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประมาณ 68 คน สามารถวิเคราะห์ข้อสอบ
ในการคัดกรองให้ได้มาตรฐานมีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่น มีอำนาจจำแนก
อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้ตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละ
สาขาวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
2,500
ค่าวัสดุ
2,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผู้สอนได้รับความรู้และสามารถทำการวิเคราะห์ข้อสอบได้
9.2 ข้อสอบได้รับการปรับปรุงให้มีมาตรฐานมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสำรวจ
10.2 แบบสอบถาม
10.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ

5,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 116
โครงการจัดซื้อวารสาร 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
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 เพื่อให้ห้องสมุดมีหนังสือที่ทันสมัยและเพียงพอแก่ความต้องการใช้บริการของนักเรียน
นักศึกษา
5.2 เพื่อให้ห้องสมุดมีวารสารและหนังสือที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ บริการแก่นักเรียน
นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
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. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

- 524 -

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน,รายได้สถานศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
งบหน้า
ค่าตอบแทน
รายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
15,000
35,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

15,000

35,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
9.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
9.3 ห้องสมุดมีหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ที่ทันสมัยไว้บริการ ครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สร้างแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565
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โครงการที่ 117
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2565
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ภาษาไทยเป็ น ภาษาประจำชาติ ไทย แสดงถึ งความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาติไทย
ประเทศไทยได้กำหนดให้ทุกวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เราใน
ฐานะคนไทยสมควรจะได้ทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย
ให้รู้ซึ้งการมีภาษาไทยเป็นหนึ่งเดียวในโลกจึงสมควรส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีนิสัย
รักการอ่าน โดยจัดให้ นั กศึกษาได้อ่านหนังสื อหลากหลายประเภท เช่น หนังสื อ 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 นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการสังเกตการใช้บริการห้องสมุด
10.2 ประเมินผลจากการสังเกตการณ์ใช้เวลาว่างโดยการอ่านหนังสือ
10.3 ประเมินผลจากบันทึกรักการอ่าน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 118
โครงการจัดทำ C-2 พร้อมป้ายไวนิลหน้าห้องสมุด
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 4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
วิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการศึกษานับว่ามีส่วนสำคัญ ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมี
ความจำเป็นสำหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดจึงจำเป็นต้องมีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและทันสมัยไว้ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จึงต้องมี
การปรับภูมิทัศน์ด้านหน้า หน้าห้องสมุดให้ สวยงาม ได้แก่การจัดทำ C-2 พร้อมป้ายไวนิล
หน้าห้องสมุดใหม่ให้สวยงาม เพื่อให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องสมุดมีภูมิทัศน์ที่สวยงามไว้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
5.2 เพื่อให้ห้องสมุดเป็นที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
และเจ้าหน้าที่
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงคุณภาพ
- มี C-2 พร้อมป้ายไวนิลหน้าห้องสมุดที่สวยงาม ไว้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
6.2 เชิงปริมาณ
- การให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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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
5,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มี C-2 พร้อมป้ายไวนิลหน้าห้องสมุดใหม่ที่สวยงาม ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 119
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ห้องสมุด
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 4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
วิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการศึกษานับว่ามีส่วนสำคัญ ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมี
ความจำเป็ น มากสำหรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ กษา ใช้ เป็ น แหล่ ง ค้ น คว้าหาความรู้ ห้ องสมุ ด จึ ง
จำเป็ น ต้องมี ครุภัณ ฑ์ที่จ ำเป็ น และทั นสมัย ได้แก่ เครื่องคอมพิ วเตอร์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลหนังสือที่มีจำนวนมากขึ้น และเครื่องปริ้นเตอร์ในการจัดทำหนังสือใหม่ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือ
และการจัดทำเอกสารในการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อให้ห้องสมุดมีเครื่องปริ้นเตอร์ในการพิมพ์บาร์โคทหนังสือใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงคุณภาพ
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีเครื่องปริ้นเตอร์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ
- การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
- เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9.2 มีเครื่องปริ้นเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

20,000
5,000
25,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 120
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 ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
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 ......................................

- 538 -

3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่งหากสถานศึกษาใดมีการจัดการที่ดี มีความพร้อม
ทางด้านวัส ดุ อุป กรณ์ และครุภั ณ ฑ์ เพียงพอก็จะส่ งผลให้ การบริห ารจัดการ การบริการ
การพัฒนางานด้านอื่นๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
เนื่ องจากศูน ย์การเรียนรู้ภ าษาอังกฤษด้วยตนเอง (SALL) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ บริการ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต และมีสื่อภาพยนต์ในรูปแบบแผ่น DVD บริการเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไป
ใช้ประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้อุปกรณ์มีการชำรุดและไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับ
นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการ ดังนั้นจึงขอจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ในการบริการให้กับนักเรียน นักศึกษา และใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงคุณภาพ
- หน้าจอคอมพิวเตอร์
จำนวน 5 เครื่อง
- หูฟัง
จำนวน 15 อัน
6.2 เชิงปริมาณ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการเรียนรู้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อาคาร 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 27,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- หน้าจอคอมพิวเตอร์
- หูฟัง
รวมทั้งสิ้น

22,500
4,500
27,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและมีอุปกรณ์
ให้บริการอย่างครบถ้วนทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดำเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 121
โครงการจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนรู้ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
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 ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

- 543 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่งหากสถานศึกษาใดมีการจัดการที่ดี มีความพร้อม
ทางด้านวัส ดุ อุป กรณ์ และครุภั ณ ฑ์ เพียงพอก็จะส่ งผลให้ การบริห ารจัดการ การบริการ
การพัฒนางานด้านอื่นๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (SALL) มีสื่อภาพยนต์ในรูปแบบแผ่น DVD
บริการเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้แผ่น DVD มีการชำรุดและไม่
เพียงพอต่อการให้บริการกับนักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการ ดังนั้นจึงขอจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์มากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ในการบริการให้กับนักเรียน นักศึกษา และใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงคุณภาพ
- สื่อ ภาพยนตร์ ประเภท DVD
6.2 เชิงปริมาณ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการเรียนรู้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อาคาร 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
เงินอุดหนุนค่า
ค่าตอบแทน
หนังสือเรียน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
20,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

20,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและมีอุปกรณ์
ให้บริการอย่างครบถ้วนทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 122
โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

- 547 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนัก ในคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม
และประวัติ ความเป็ น มาของการดำรงชี พ อยู่ ในท้ อ งถิ่ นในสมัย ก่อ นและเป็ น การอนุ รักษ์
ภาษาไทย และมีความห่ วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพื่อกระตุ้นและ
ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจน
ร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปและเพื่อสาน
ต่อศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยังคงดำรงอยู่ไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา อนุ รักษ์ศิล ปวัฒ นธรรมไทย ประเพณี และความเป็นอยู่ของคนรุ่นหลั งในการ
ดำรงชีวิตประจำวันและวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาคของประเทศ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ ถึงความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่งหลังมีความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของไทย
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาร่วมมือกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่
คู่ชาติไทยตลอดไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมกิจกรรม
6.2 เชิงปริมาณ
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาษาไทยซึ่งถือเป็นภาษา
แห่งชาติและเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ ดังนั้นเราควรอนุรักษ์
ภาษาไทยให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานได้ศึกษา ถ้าเราคนไทยไม่ช่วยกัน
รักษาไว้สักวันหนึ่งอาจจะไม่มีภาษาไทยให้ลูกหลานใช้ก็เป็นได้
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
4,000
ค่าวัสดุ
4,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

8,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียนตามตัวชี้วัด
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 การสังเกตในขณะทำกิจกรรม
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โครงการที่ 123
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 4 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นยุคข่าวสาร
และสั ง คมออนไลน์ (Social Network) ดั ง นั้ น การใช้ ภ าษาต่ า งประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารในงานอาชีพและในชีวิตประจำวัน
ต่อเยาวชนไทย เพื่อการพัฒนาให้เยาวชนไทยมีทักษะการฟัง อ่าน พูดและเขียน เป็นสิ่งที่
จำเป็ น รวมทั้งสร้างความตระหนั กถึงความสำคัญของภาษาวัฒ นธรรมทางภาษา จึงเป็ น
สิ่ งสำคัญ อย่ างยิ่ งในการเข้ าสั งคมเหมาะสม บุ ค คล สถานที่ และกาลเทศะ ด้ ว ยสาเหตุ 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 นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) จำนวน 1,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น
และกล้าแสดงออกมากขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
500
ค่าวัสดุ
9,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

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 124
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 4 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
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
การพั ฒ นาที่ ส มดุล ยั่ งยื น ส่ งเสริ มการเรียนรู้ตลอดชี วิต พร้อ มรับ ต่อ การเปลี่ ยนแปลงใน
ทุกด้าน 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 นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) จำนวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น
และกล้าแสดงออกมากขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
5,000
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

15,000

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 125
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรั บการ
ดำรงชี วิ ต ของคนในยุ ค ปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากการติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร เช่ น
โทรศัพท์มือถือ นับได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องใช้งานเป็นประจำทุกๆ วัน ดังนั้น การใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้
เกิดความคุ้มค่า และป้องกันการสูญเสียหรือได้รับผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น ระหว่ า งการ
ใช้งานได้
จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล จึงต้องเข้าไปช่วยส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานที่
จำเป็นให้กับคนในชุมชนได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานให้กับชุมชน
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา จำนวนอย่างน้อย 30 คน สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับคนในชุมชนได้
- คนในชุมชน จำนวนอย่างน้อย 50 คน ได้รับความรู้และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้
6.2 เชิงคุณภาพ
- คนในชุมชนได้รับความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
- คนในชุมชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
200
ค่าวัสดุ
2,800
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

3,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 คนในชุมชนได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีทักษาในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 โดยสอบถาม / สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 126
โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสิทธิชัย เสาเสนา
และครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึก ษา 2563 นั ก ศึก ษาระดั บ ชั้ น ปวช.3 และ ปวส.2
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการ จะต้องจัดทำโครงการวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โดยใช้ความรู้ ความชำนาญ และทักษะทางวิชาชีพในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจน
การจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงาน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เผยแพร่ผลงานโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
5.2 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้
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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
200
ค่าวัสดุ
1,800
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้การรจัดทำโครงการวิชาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีทักษาในการเผยแพร่และนำเสนอมผลงานโครงการวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 โดยสอบถาม / สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 127
โครงการปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจั ด การเรีย นการสอนที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพนั้น จะต้องอาศั ยปั จจัยสนั บสนุ น
ที่หลากหลาย ครบถ้วนได้แก่ ครูผู้สอน วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารจัดการชั้นเรียน ตลอดจน
อาคารสถานที่หรือห้องเรียนที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งล้วนแล้ว
มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยทำให้การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นนักปฏิบัติการเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลแบบมืออาชีพนั้น บรรลุ ผลตามจุดมุ่งหมาย
และอัตลักษณ์ของหลักสูตรฯ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 7 เพื่อเป็น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2565
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 7 (731) เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ระบบไฟฟ้าและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ ที่มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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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
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- ระบบไฟฟ้าและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด
รวมทั้งสิ้น

50,000
50,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผู้สอน และนักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมในการจัด
การเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การใช้งานของนักเรียน นักศึกษา โดยสอบถาม / สัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 128
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการนำเสนอแฟชั่น 221 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องด้วยสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอได้รับครุภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นชุดการนำเสนอแฟชั่น ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการนำเสนอ
แฟชั่น จึงขอปรับปรุงและขยายห้องเพื่อนำครุภัณฑ์ที่ได้รับมานั้นติดตั้ง เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาการนำเสนอแฟชั่น และในนักเรียนได้ใช้ครุภัณฑ์ที่ได้รับนั้นให้เกิดประโยชน์
และคุณค่าอย่างสูงสุดในการเรียนการสอน และมีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องและขยายห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
5.2 เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการนำเสนอแฟชั่นให้พร้อมใช้งานในรายวิชาที่เปิดสอน
5.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เวทีปฏิบัติการนำเสนอแฟชั่น
จำนวน 1 ชุด
- มีห้องปฏิบัติการนำเสนอแฟชั่น
จำนวน 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีห้องปฏิบัติการที่มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
- มีอุปกรณ์ สื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัย
- สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องปฏิบัติการนำเสนอแฟชั่น 221 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
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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
30,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีห้องปฏิบัติการที่มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน
9.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ด้านครุภัณฑ์ที่ทันสมัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

30,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 129
โครงการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ยี่ห้อพาร์ฟ (PFAFF)
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษากำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยจัดให้
มีความเหมาะสมของอาคารเรียนและผู้เรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน และมีความ
จำเป็นในการทำงาน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ต้องมีการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา
ทุ ก ปี เพื่ อ คงประสิ ท ธิ ภ าพของจั ก รคอมพิ ว เตอร์ ดั งนั้ น สาขาวิช าจึ งขอจั ด ทำโครงการ
ตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงจักรคอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์ สื่อการสอนในการเรียนการ
สอนที่ มี ค วามจำเป็ น ของนั ก เรี ย นสาขาวิ ช าแฟชั่ น และสิ่ งทอ เพื่ อ ให้ นั ก เรีย นได้ มี จั ก ร
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยพร้อมใช้งานที่มีคุณภาพจึงต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี และเพื่อให้
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเงื่อนไขคุณภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อซ่อมบำรุงรักษาจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ยี่ห้อพาร์ฟที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
5.2 เพื่อให้นักเรียนมีจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสำหรับการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาที่เปิดสอน
5.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ซ่อมบำรุงรักษาประจำปี จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ยี่ห้อพาร์ฟที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ
- มีอุปกรณ์ สื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
- สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องปฏิบัติการนำเสนอแฟชั่น 222 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 24,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
12,100
ค่าวัสดุ
11,900
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

24,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
9.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้ใช้จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
9.3 มีอุปกรณ์ สื่อการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
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โครงการที่ 130
โครงการติดตั้งหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

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 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวยังไม่มีหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่าง
อาคารเรียน ซึ่งในฤดูฝนทำให้นักเรียน นักศึกษาที่เดินเรียนระหว่างอาคารเรียน เปียกฝนและ
เป็ นอุปสรรค์ในการเรียนการสอน ทางสาขาวิชาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินเรียนระหว่างอาคารเรียน และเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนที่ดีขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความสะดวกในการเดินทางไปเรียนระหว่างอาคารเรียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 100 คน ครู 4 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนได้ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
9.2 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 131
โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักเรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจั ด การฝึ ก อาชี พ ในสถานประกอบการเป็ น นโยบายที่ ส ำคั ญ ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเปิด
โอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อีกทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานประกอบการ
การจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒ นา
เครือข่ายครูฝึกในสถาน ประกอบการ ตลอดจนการสัมมนานักเรียนฝึกอาชีพ และรายงาน
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จึงเป็นการ เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภ าคีให้ ดียิ่งขึ้น ดังนั้น สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงได้
จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาแก่นักเรียน
5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ฝึกอาชีพให้กับนักศึกษา
5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 40 คน ครู 4 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จากอาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

5,000

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 132
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่กำลั งพัฒ นาและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้
ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก แต่ประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีทักษะใน
การแสดงลีลาในการผสมเครื่องดื่ม ดังนั้น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสม
เครื่องดื่มจึงเป็นการฝึกปฏิบัติใ ห้นักเรียนได้เกิดทักษะในการแสดง ลีลาการผสมเครื่องดื่ม
มากยิ่งขึ้น และเพื่อเตรียมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนสาขาวิชาท่องเที่ยวเกิดทักษะในการแสดงลีลาการผสมเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อให้นักเรียนสาขาวิชาท่องเที่ยวสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
5.3 เพื่อเตรียมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 100 คน ได้ฝึกทักษะ
ในการาผสมเครื่องดื่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน เกิดทักษะและประสบการณ์ในการผสมเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

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 133
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารเครื่องดื่มและพื้นที่สาธารณะ
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
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
ที่หลากหลาย 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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการอาหารเครื่องดื่มและพื้นที่สาธารณะ
ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน
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โครงการที่ 134
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ว ยสำนั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา มีน โยบายให้ แต่ละสาขาวิช า
นำนักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ วิช าชีพ และศรัท ธา ในวิช าชีพของตนเองนั้น วิทยาลั ย
อาชีว ศึกษาสุ โขทั ย จึ งได้ส่ งเสริ ม สนับ สนุน ให้ ทุก สาขาวิช า นำนักเรียน นักศึ กษา
ศึกษาดูงานตามสถานประกอบการในพื้ นที่จังหวัดสุ โขทัยและพื้นที่จังหวัดใกล้ เคียง
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน และสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ด้วยการเรียนการสอนของสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นการเรียน
ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะต้องมีการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียนเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาเกี่ยวกับ
วิชาชีพของตนเอง
5.3 เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 100 คน
และครู จำนวน 4 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาใน
วิชาชีพของตนเอง รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น
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 135
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานแม่บ้านโรงแรม
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 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 ......................................
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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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) สาขาวิ ช าการโรงแรม แต่ ยั งขาดห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารงานแม่ บ้ า น
โรงแรมเฉพาะของสาขาวิช า เพื่ อ ใช้ ในการเรีย นการสอน อี ก ทั้ งเพื่ อ เป็ น การฝึ กให้
นักเรียน นนักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงได้ตามลักษณะรายวิชาและตามสมรรถนะรายวิชา
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน จึงขอปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการงานแม่บ้านโรงแรม เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ห้องปฏิบัติการงานแม่บ้านโรงแรม
จำนวน 1 ห้อง
- ครุภัณฑ์ห้องพัก
จำนวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ อาคารโรงแรมและการท่องเที่ยวชั้น 3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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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
60,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

20,000
80,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
รวมถึงประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
9.2 สร้างเสริมประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 136
โครงการจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

- 603 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การผลิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ นอกจากหลักวิชาการในการประกอบอาชีพแล้ว ยังมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณ ธรรมจริย ธรรม มีจิ ตอาสา ใส่ ใจสิ่ งแวดล้ อ ม ช่ว ยเหลื อผู้ อื่ นโดยไม่ห วังผลตอบแทน
บำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อสาธารณะ ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้ อื่น และเกิดจิตสำนึกในการ
แสดงจิตอาสาอย่างแท้จริง ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาช่วยกันดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.2 เพื่อให้นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวร
และมีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
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 2564 จำนวน 23 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสาธารณะและมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอย่างค่อนข้าง
ถาวรหรือถาวร สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
- 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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,000
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
1,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

3,000

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 137
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การศึ กษาระบบทวิ ภาคี เป็ นการจั ดการศึ กษาวิ ชาชี พที่ เกิ ดจากข้ อตกลงระหว่ าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบั นกับสถานประกอบการที่ ทำความร่วมมือในเรื่องการจั ด
หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบั ติในสถานประกอบการ มีแนวทางการศึกษาโดย
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 2564 จำนวน 23 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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,000
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
1,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

3,000

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
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โครงการที่ 138
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสำหรับนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ ว ยภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ รกิ จ มี น โยบายให้ นั ก ศึ ก ษา ศึ ก ษาดู งานในสถาน
ประกอบการเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเองนั้น ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจึงได้ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น ปีที่ 1 ได้ ศึกษาดูงานตามสถานประกอบการที่จัดการเรียน
การสอนร่วมระบบทวิภาคี เพื่ อให้ นักศึกษา ได้ รับประสบการณ์ จากการศึ กษาดู งาน และ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
5.3 เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอาชีพในชั้นปีที่ 2
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี จำนวน 23 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษา ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเองรวมถึงได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ สถานประกอบการ ที่ทำความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
5,000
ค่าใช้สอย
10,000
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

25,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
9.2 นักศึกษาที่ออกกลางคันมีจำนวนลดลง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน
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โครงการที่ 139
โครงการส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กิจกรรม ส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
บัณฑิตอาสาบริการวิชาการ และวิชาชีพ
ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางเสมอ เวชสถล

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 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสำเร็จการศึกษา
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วัฒนธรรมไทยได้ผ่านการสร้างสรรค์ สั่งสม เลือกสรร ปรับปรุง แก้ไข และสืบทอดจน
กลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่คนไทยมีส่วนเป็นเจ้าของ และมีส่วนสำคัญในการรักษาและ
สืบทอดมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ในปัจจุบั นการพัฒนาประเทศได้ให้ ความสำคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานเปลี่ยน
จากภาคเกษตรกรรมเป็ นอุตสาหกรรม มี ผลทำให้ วิถีชีวิตและสั งคมไทยเปลี่ ยนแปลง เกิ ด
อำนาจนิ ยมและวัตถุนิ ยมขึ้น นอกจากนี้ กระแสวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้าสู่สังคมไทย
อย่างรวดเร็วและไม่หยุกยั้ง เป็นผลให้ประชาชนและเยาวชนจำนวนมากหลงใหลชื่นชมกับ
วัฒนธรรมต่างชาติอย่างขาดการเลือกสรร ทำให้สูญเสียเอกลักษณ์ ความเป็นปึกแผ่นมั่งคงของ
สั งคมไทย ก่อให้ เกิดปั ญหาทางวัฒ นธรรมขั้นรุนแรงและขั้ นวิกฤต เยาวชนและประชาชน
สมัยใหม่ไม่ ตระหนั กในคุ ณค่า เห็ นเป็ นสิ่ งที่ ล้ าหลั ง น่าละอาย ไม่สนใจศึกษาสิ่ งที่ ดี ในภู มิ
ปัญญาของคนไทยที่มีมาแต่เดิม ขาดการปลูกฝังและการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ เยาวชนไม่
สามารถเข้าถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของไทย ดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการเพื่อให้
นิสิต นักเรียน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชน
5.3 เพื่อผลักดันให้เกิดพลังร่วมของเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี 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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
2,500
ค่าวัสดุ
2,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุนทรียภาพด้านศิลปวัฒนธรรม
9.3 นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออกในทางที่ดีงาม และสร้างสรรค์สังคม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 140
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
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 ด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทะนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับทุกประเภทมุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้
จริงเพื่ อส่ งผลถึงคุ ณ ภาพผู้ เรียน จำเป็น อย่างยิ่งต้ องอาศั ยปั จจัย สนั บ สนุ น ที่ห ลากหลาย
ครบถ้วนได้แก่ ครูผู้สอน วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารจัดการชั้นเรียน ตลอดจนอาคารสถานที่
หรือห้ องเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนล้วนมีความสำคัญ และด้วย
สาขาวิชามีกิจกรรมการปฏิบัติงานในชั่วโมงการเรียนเป็นระยะยาวในห้องเรียนตลอดเวลา
ดังนั้นวัสดุอุปกรณ์จึงจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีประสิทธิภาพใน
การสร้ างสรรค์ ชิ้น งานนั้ น ทางสาขาวิช าฯ จึ งมีค วามจำเป็น อย่างมากที่ ต้อ งอาศัยปั จจั ย
สนับสนุน ครุภัณฑ์ ในการบริหารจัดการชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์ต่ อนักเรียนมากที่สุด และ
เพื่อสามารถพัฒนานักเรียนได้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
5.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนตรงสภาพจริง
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้านการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ตู้ปรับอุณหภูมิดอกไม้สด
จำนวน 1 เครื่อง
- ชุดตั่งรดน้ำสังข์สีขาว
จำนวน 1 ชุด
- ชุดโต๊ะหมู่บูชา 9 สีขาว
จำนวน 1 ชุด
- แผงเหล็กขนาด 2.4 x 4 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- ซุ้มเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 2.20 x 3 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ซุ้มเหล็กทรงกลม 2.30 x 2.60 เมตร จำนวน 1 ชุด
- สแตนเหล็ก (ขนาดกว้าง 23 x 23 ซม. ขนาดสูง 100 x 80 x 60 ซม.)
จำนวน 3 คู่
6.2 เชิงคุณภาพ
- วัสดุ-ครุภัณฑ์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลให้นักเรียน
สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ดำเนินการจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
เป็นที่เรียบร้อย ที่จะช่วยทำให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ การใช้ห้องเรียนโดยสอบถาม/สัมภาษณ์นักเรียน
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โครงการที่ 141
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เมื่อปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เปิดสาขาวิชาเพิ่มขึ้นในระดับชั้น
ปวช. อีกหนึ่งสาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ทำให้จำนวนผู้ที่เรียนทางด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จำนวนผู้เรียนนั้ น จะเพิ่มมากขึ้นใน
ทุกปีการศึกษา แต่สภาพวัสดุ -ครุภัณฑ์ บางอย่าง ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และจำนวน
ห้องปฏิบัติการมีไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับผู้เรียนที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ผู้เรียน
ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ทางสาขาวิชาฯ จึงมีความจำเป็นที่จัดทำ
โครงการดังกล่ าวนี้ ขึ้น ทั้งนี้เพื่ อที่จะสามารถรองรับ การประกันคุณ ภาพ ทั้งภายใน และ
ภายนอก ของสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ได้ ม าตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
เพื่ อ จั ด หาห้ อ งปฏิ บั ติก าร วัส ดุ ครุภั ณ ฑ์ ในสาขาวิช าคอมพิ ว เตอร์กราฟิ ก ให้ มี
จำนวนที่เพียงพอ และทันสมัย เหมาะสมกับการเรียน การสอน เพื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพของสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล งานกราฟิก
จำนวน 30 เครื่อง
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
จำนวน 30 ตัว
- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ และตัดสติ๊กเกอร์ (ขนาดไม่น้อยกว่า 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 ตู้
- ระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย Internet (อุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ
- ผ้าม่านบังแสงแบบจีบ รางสไลด์ พร้อมติดตั้ง (ขนาด 20 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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
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 142
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สาขาวิชาการตลาด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาการตลาด

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนโดยการจัดทำ
แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้และการจัดการเอกสารภายในสาขาวิชาการตลาด จำเป็น
จะต้องใช้เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อให้การดำเนินงาน
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สามารถจัดการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการตลาด
5.2 เพื่อให้มีสถานที่ที่พร้อมในการให้บริการครู บุคลากร และบุคคลภายนอก
5.3 เพื่อให้มีความสวยงาม สะดวก เรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้วิทยาลัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องปริ้นเตอร์
จำนวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- การดำเนินงาน ในงาน ในสาขาวิชาการตลาด มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการตลาด
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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
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีวัสดุอุปกรณ์ ที่พร้อมใช้ในการทำงาน
9.2 การปฏิบัติงานของสาขาวิชาการตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

5,000
5,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 143
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวอุษณีย์ เกษร
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
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. 2565 “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” 1)พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ
และความเชี่ ย วชาญเฉพาะ 2)พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู้ (On-site, On-Ais, Online, OnDemand) และ3)พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิ ช าชี พ
ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล)
ปัจจุบันสาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้
เป็ น สื่ อในการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่เพี ยงพอ และเหมาะสมกับรายวิช า 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 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ สาขาวิชาการเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
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 144
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
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
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะด้ านงานศิลปะให้กับนักเรียน 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 30 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครู และนักเรียนระดับชั้น ปวช. จำนวน 30 คน สามารถปฏิบัติงาน และนำความรู้
ความสามารถที่ได้รับการฝึกปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนของนักเรียน
นักศึกษา และสามารถสร้างอาชีพอิสระได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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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
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู นักเรียนสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จำนวน 30 คน ได้นำความรู้ ความสามารถออกบริการชุมชน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 145
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 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
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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 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบัน การเรีย นการสอนมุ่งเน้นให้ นักเรียน ได้เรียนรู้เพื่อให้ มีประสบการณ์
และส่งเสริมทักษะด้านอาชีพเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความสนใจใฝ่รู้ และไม่ละเลยวิถีชีวิตที่
ดีงามของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
นับวันจะเลือนหายไปให้คงอยู่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้กับคนรุ่นหลังไว้โดย
การเชิญวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียนทั้งภาคเรียนที่ 2/2564
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.
5.2 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม รู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ได้
5.3 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างอาชีพอิสระ
สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว
5.4 สร้างเจตคติที่ดีในการประดิษฐ์ชิ้นงาน และสามารถนำไปใช้ได้จริง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครู และนักเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. จำนวน 30 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครู และนักเรียนระดับชั้น ปวช. จำนวน 30 คน สามารถปฏิบัติงาน และนำความรู้
ความสามารถที่ได้รับการฝึกปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนของนักเรียน
นักศึกษา และสามารถสร้างอาชีพอิสระได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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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
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรที่มีความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภายในวิทยาลัยฯ
9.2 นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาตระหนักและเห็นคุณค่า และความสำคัญในการ
ดำรงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถสร้างรายได้ และเป็นอาชีพอิสระ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
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โครงการที่ 146
โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทยสำหรับนักเรียน 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 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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
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 30 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและนักเรียนระดับชั้น ปวช. จำนวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงิน (รอจัดสรร)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
9.2 สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปกรรม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 147
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

- 648 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การเรี ยนการสอนของสาขาวิชาวิจิ ตรศิ ลป์ มี ลั กษณะการเรี ยนการสอนแบบปฏิ บั ติ
ชิ้นงาน นักเรียนลงมือปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
ประกอบกับทางแผนกวิชาฯ ได้ส่ งนักเรียนเข้าแข่งขันทั กษะวิชาชีพ ด้านจิตรกรรม จึงทำให้
สาขาวิชาวิจิ ตรศิลป์ มีผลงานด้านจิตรกรรมของนั กเรียนเป็นจำนวนมาก จากเหตุผลดั งกล่ าว
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 2564 – 30 กันยายน 2565
 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
รวมทั้งสิ้น

10,000

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

หมายเหตุ
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โครงการที่ 148
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
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 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 ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รูป้ ฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. มีจำนวนผู้เรียนที่ต้อง
ได้รับการพัฒ นาให้สอดคล้องกับการศึกษาวิชาชีพมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงต้องมีอุปกรณ์ และครุภัณฑ์
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจำนวนผู้เรียน จึงจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์
การเรียนการสอนให้เพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
5.2 เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์
เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Multifunction)
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาดกำลังส่อง
สว่าง 3,700 ANSI Lumens
เครื่องพิมพ์

6.2 เชิงคุณภาพ
- ฝ่ายวิชาการมีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ

จำนวน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบ
สมรรถนะแกนกลาง
สมรรถนะแกนกลาง
ห้องสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ครูสุธีรัตน์,ครูภัชราภรณ์

1
2
1
1

ครูสุธีรัตน์
ครูสิทธิชัย เสาเสนา
ครูภัชราภรณ์
ครูกิติภูมิ

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

1 เครื่อง

อาชีวศึกษาบัณฑิต,
ห้อง ป.ตรี 714
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดำเนินโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินโครงการ
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
 สถานที่ดำเนินโครงการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 190,400 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- ครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ
รวมทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ฝ่ายวิชาการมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

190,400
190,400
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สรุปงบหนารายจาย
ปงบประมาณประจําป พ.ศ.2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประเภทเงิน
ที่

1
2
3

4
5
6

7

8
9

10

11
12

ชื่อโครงการ
งานวางแผนและงบประมาณ
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการ
พัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบหา
โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู สาขาวิชาและ
สถานศึกษา
โครงการประเมินการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปการศึกษา 2564
งานความรวมมือ
โครงการทําบันทึกขอตกลงลงนามความรวมมือรวมกับสถาน
ประกอบการและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
ประจําปการศึกษา 2565
งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ
โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
โครงการขยายระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
งานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา - เอสโซ
ประจําป พ.ศ. 2565
โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําป พ.ศ. 2565

งปม.

รายได

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป

หมายเหตุ

5,600
3,000
30,000

10,000
3,000
10,000

10,000

รอจัดสรร
รอจัดสรร

80,000

40,000

90,000
รอจัดสรร
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ประเภทเงิน
ที่

13
14

15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28

ชื่อโครงการ
รองฯฝายแผนงานและความรวมมือ
โครงการปรับปรุงหองสํานักงาน ฝายแผนงานและความรวมมือ
โครงการจัดหาครุภัณฑฝายแผนงานและความรวมมือ
ฝายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
งานครูที่ปรึกษา
โครงการประชุมผูปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
โครงการประชุมผูปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565
โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา ประจําป
งบประมาณ 2565
โครงการอบรมพัฒนาโปรแกรมดูแลผูเรียน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
งานปกครอง
โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด
โครงการการสรางเครือขายประสานงานสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564
โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผูสําเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพสําหรับ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส
โครงการแนะแนวการศึกษาตอและแนะแนวอาชีพสําหรับผูที่จะ
สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564
โครงการจัดการถายรูปหมูและจัดทําทําเนียบผูสําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2564
โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปดโลกการศึกษาสูอาชีพ" open house
โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2564

29 โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2565
30 โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2565
31 โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2565

งปม.

รายได

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป

หมายเหตุ

20,000
207,500

300,000
5,000
5,000
รอจัดสรร
3,000
รอจัดสรร
2,500

1,500
1,000
25,000

25,000
2,000
เก็บเงินจาก
นักเรียน นักศึกษา

15,800

24,200
5,000
เก็บเงินจากนักเรียน
แรกเขา 100 บาท

50,000
10,000
3,500
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ประเภทเงิน
ที่
32
33
34

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49

ชื่อโครงการ
โครงการปฐมนิเทศ และลงนามทําสัญญาการกูยืมเงินกองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา
โครงการจิตอาสา "อาชีวศึกษา สรางฝมือชน คนดี มีจิตสาธารณะ"
ปนเวลา แชร ความสุข
โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผูกูยืมเงินกองทุนใหกูยืม
เพื่อการศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑหองพยาบาล
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสราง
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา)
โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education To
Employment)
โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ
โครงการพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู ผูเรียนเพื่อการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา
โดยใชกระบวนการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ
โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาสูมาตราฐานอาเซียน
โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent
Center)
โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม
โครงการจัดซื้อครุภัณฑฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โครงการปรับปรุงหองพยาบาล
ฝายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
โครงการปรับปรุงหองสํานักงาน งานบริหารงานทั่วไป
โครงการพัฒนาหองสํานักงาน งานบริหารทั่วไป
โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส งานบริหารงานทั่วไป

งปม.

รายได

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป

หมายเหตุ
งบ กยศ.
งบ กยศ.
งบ กยศ.
งบหนา
งปม-fix it

230,000

รอจัดสรร
รอจัดสรร
รอจัดสรร
รอจัดสรร
รอจัดสรร
รอจัดสรร
รอจัดสรร
รอจัดสรร
243,300
รอจัดสรร

รอจัดสรร
24,500
รอจัดสรร
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ประเภทเงิน
ที่

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61

62
63
64
65

66
67
68

ชื่อโครงการ
งานบุคลากร
โครงการ ไมเคยขาด ไมเคยลา ไมเคยมาสาย ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศ หมวดวิชาสมถนะแกนกลาง
โครงการจางครูสอนภาษาตางประเทศ สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
โครงการพัฒนาหองสํานักงาน งานบุคลากร
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจัดทําเนียบบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการอบรมดานกฎหมายและกฎระเบียบราชการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการวารสารงานบุคลากร
โครงการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
งานการเงิน
โครงการปรับปรุงหองเก็บเอกสารงานการเงิน
งานพัสดุ
โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่องานพัสดุ
โครงการตอ พรบ. ยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
งานประชาสัมพันธ
โครงการ PR STVC Line OA (Line Official Account)
โครงการพัฒนาหองงานประชาสัมพันธ
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

งปม.

รายได

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป

หมายเหตุ

ไมใชงบประมาณ
งบหนา
งบหนา
6,000
154,000
5,000
5,000
1,000
10,000
117,600

รอจัดสรร

189,600

รอจัดสรร
5,000
งบหนา
7,500
งบหนา
งบหนา
1,000
7,000
30,000
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ประเภทเงิน
ที่

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ชื่อโครงการ
งานทะเบียน
โครงการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร
โครงการทําบัตรประจําตัว นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ
ปวส.1 ปการศึกษา 2564
โครงการทําบัตรประจําตัว นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ
ปวส.1 ปการศึกษา 2565
โครงการถายเอกสารงานทะเบียน
โครงการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม
โครงการมอบประกาศนียบัตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
โครงการพัฒนาหองสํานักงาน งานทะเบียน
งานอาคารสถานที่
โครงการตกแตงสถานที่ในวันสําคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
โครงการซอมบํารุงและซอมแซมระบบไฟฟา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
โครงการซอมแซมระบบประปาและสุขภัณฑหองน้ํา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการทําความสะอาดและซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ
โครงการติดตั้งตาขายกันนกหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลาพักผอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
โครงการปรับปรุงซอมแซมหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการซอมบํารุงกลองวงจรปดของสถานศึกษา
โครงการจัดทําตูกระจกเก็บเอกสารและแสดงผลงาน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการซื้อน้ํายาทําความสะอาด ในการเตรียมความพรอมรองรับ
สถานการณโรคโควิด 19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการซื้อครุภัณฑงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานบัญชี
โครงการจัดหาครุภัณฑ หองงานบัญชี
โครงการปรับปรุงหองเก็บรักษาเอกสาร งานบัญชี
โครงการพัฒนาองคความรูดานบัญชี

งปม.

รายได

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป

หมายเหตุ

23,000
60,000
60,000
10,000
รอจัดสรร
รอจัดสรร
5,000
10,000

10,000

40,000
20,000
45,000
รอจัดสรร
15,000
20,000
20,000
20,000
95,000
5,000

20,000

9,000
รอจัดสรร
รอจัดสรร
รอจัดสรร
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ประเภทเงิน
ที่

91

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102
103
104
105
106
107

ชื่อโครงการ
ฝายวิชาการ
สาขาวิชาโลจิสติกส
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนหองเรียน 732 สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเตาอบไฟฟาแบบ 2 ชั้น พรอมขาตั้งและเตา
อบไฟฟา 100 ลิตร
โครงการกั้นหองปรับปรุงหองเบเกอรี่ 2
โครงการปรับปรุงหองเตรียมการสอน (หองพักครูสาขาวิชาหารและ
โภชนาการ)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ้นเตอร
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการจัดหาครุภัณฑงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักเรียน ปวช.1 ทุก
สาขาวิชา
โครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝกงานระบบทวิภาคี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการอบรมผูสัมผัสอาหารผานทางระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการปฐมนิเทศผูเรียนฝกงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการสัมมนาผูเรียนหลังการฝกงาน/ฝกอาชีพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
งานสื่อการเรียนการสอน
โครงการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
โครงการจัดหาชุดเครื่องขยายเสียง งานสื่อการเรียนการสอน
โครงการจัดหาชุดอุปกรณจัดทําสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค)
โครงการจัดหาชุดอุปกรณสองสวางการจัดทําสื่อการเรียนการสอน
แบบมัลติมีเดีย
โครงการครุภัณฑหองปฏิบัติการเรียนการสอนภาคปฏิบัติออนไลน
New Normal

งปม.

รายได

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป

หมายเหตุ

16,450

48,000
รอจัดสรร
รอจัดสรร
รอจัดสรร
5,000
40,000
20,000
5,000
2,000
2,000

1,500
27,250
รอจัดสรร
รอจัดสรร
รอจัดสรร
รอจัดสรร
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ประเภทเงิน
ที่

108
109
110
111

112
113
114
115

116
117
118
119

120
121

122
123
124

ชื่อโครงการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับหนวย ระดับอศจ. ระดับภาค
ระดับชาติ
โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษา
มาพัฒนาผูเรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะความตองการของ
ตลาดแรงงาน
โครงการนิเทศการเรียนการสอนของครูผูสอนภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
งานประเมินผลและวัดผล
โครงการการสรางแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ
โครงการการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและการวิเคราะห
ขอสอบ
งานวิทยบริการและหองสมุด
โครงการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานป 2565
โครงการจัดทํา C2 พรอมปายไวนิลหนาหองสมุด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ้นเตอร
หองสมุด
งานศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง
โครงการปรับปรุงหองศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง
โครงการจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนรู หองศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ดวยตนเอง
สาขาวิชาสมรรถนะแกนกลาง
โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร และหนาที่พลเมือง
โครงการ Christmas Day
โครงการ English Camp
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
โครงการสงเสริมความรูดานไอที (IT) เพื่อวิถีชุมชน
โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

125
126
127 โครงการปรับปรุงหองเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (หอง 731)

งปม.

รายได

130,000

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป

หมายเหตุ

100,000
58,500

10,000
รอจัดสรร
15,000
25,000
5,000
5,000
งบหนา
500
5,000
25,000

27,000
20,000

8,000
10,000
15,000
3,000
2,000
50,000

เงินอุดหนุนคา
หนังสือเรียน
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ประเภทเงิน
ที่

128
129

130
131
132
133
134
135

136
137
138
139

140

141

142
143

ชื่อโครงการ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการนําเสนอแฟชั่น 221
โครงการตรวจเช็คสภาพและซอมบํารุงจักรเย็บผาคอมพิวเตอรยี่หอ
พารฟ
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
โครงการติดตั้งหลังคาทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร สาขาวิชาการ
โรงแรมและการทองเที่ยว
โครงการเตรียมความพรอมในการฝกอาชีพของนักศึกษา สาขาวิชา
การโรงแรมและการทองเที่ยว
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม สาขาวิชา
การโรงแรมและการทองเที่ยว
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการอาหารเครื่องดื่มและพื้นที่
สาธารณะ สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
โครงการเรียนรูนอกชั้นเรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการงานแมบานโรงแรม
ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ป.ตรี)
โครงการจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

งปม.

รายได

หมายเหตุ

30,000
24,000

รอจัดสรร
5,000
5,000
รอจัดสรร
ระดมทรัพย
80,000
รายไดจากสถาบัน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกอาชีพและประชุมผูป กครอง
ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับบนักเรียนนักศึกษา
ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1
โครงการสงเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑในการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ หองปฏิบัติการสาขาวิชาคอมพิวเตอร
กราฟก
สาขาวิชาการตลาด
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร
สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป

รายไดจากสถาบัน
รายไดจากสถาบัน
รายไดจากสถาบัน
รอจัดสรร
รอจัดสรร
5,000
รอจัดสรร
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ประเภทเงิน
ที่

144
145
146
147
148

ชื่อโครงการ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป
โครงการพัฒนาวัดดวยอักษรศิลป สาขาวิชาวิจิตรศิลป
โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น สาขาวิจิตรศิลป
โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมไทยสําหรับ
นักเรียน สาขาวิชาวิจิตรศิลป
โครงการกรอบกระจกใสรูปภาพผลงานนักเรียน สาขาวิจิตรศิลป
โครงการจัดหาครุภัณฑฝายวิชาการ

งปม.

รายได

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป

หมายเหตุ

2,000
2,000
รอจัดสรร
10,000
190,400

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ

งานตามภาระงานประจา

ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

โครงการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การจัดทาแผนยุทธ์ศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า

โครงการจัดทารายงานการประเมินตนเองของครู สาขาวิชาและ
สถานศึกษา

โครงประเมินการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปีการศึกษา 2564

โครงการทาบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถาน
ประกอบการและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
ประจาปีการศึกษา 2565

โครงการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย

โครงการปรับปรุงห้องสานักงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝา่ ยแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานฯ

โครงการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1

ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

หน่วย : บาท

5,000

5,600

207,500 150,000

20,000

120,000

10,000

10,000

3,000

10,000

30,000

3,000

5,600

1,500

10,000

120,000

20,000

30,000

20,000

10,000

1,500

37,500

5,000

3,000

3,278,500 286,900 169,550 563,300 280,300 215,800 291,800 126,300 369,800 596,950 138,300 146,300 93,200

0

10,263,550

10,263,550

14,745,250

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย
ที่ใช้

2

1.2 งบลงทุน

1.1 งบดาเนินงาน

1

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

207,500

20,000

120,000

10,000

10,000

3,000

10,000

30,000

3,000

5,600

3,278,500

0

10,263,550

10,263,550

14,745,250

รวมเป็นเงิน
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการไม่เคยขาด ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.30

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนาฯ

2.26 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล

2.29 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายพัฒนาฯ

2.25 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝา่ ยพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนาฯ

2.24 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล

2.28 โครงการพัฒนาห้องสานักงาน งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายพัฒนาฯ

2.23 โครงการทุนการศึกษาสาหรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนาฯ

2.22 โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2565

2.27 โครงการปรับปรุงห้องสานักงาน งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายพัฒนาฯ

2.21 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ฝ่ายพัฒนาฯ

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพสาหรับผู้ที่จะ
สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564

2.19
ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อสาหรับนักเรียน
โรงเรียนมัธยม

2.18

2.20 โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ"

ฝ่ายพัฒนาฯ

โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สาเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.17

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

โครงการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา

2.15

2.16 โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ฝ่ายพัฒนาฯ

โครงการอบรมพัฒนาโปรแกรมดูแลผู้เรียน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ฝ่ายพัฒนาฯ

2.13 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

2.14

ฝ่ายพัฒนาฯ

2.12 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

0

0

24,500

0

0

243,300

50,000

3,500

10,000

5,000

40,000

2,000

50,000

1,000

1,500

2,500

3,000

5,000

5,000

4,000

1,500

5,000

300,000 10,000

4,000

1,000

15,000

117,000

4,000

2,000

2,500

4,000

40,000

22,500

4,000

5,000

50,000

4,000

20,000 15,000 15,000 20,000

4,000

10,000
4,000

5,000

2,000

126,300

4,000

3,500

3,000

4,000

4,000

6,000

15,000 50,000 60,000 40,000 20,000 20,000

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย
ที่ใช้
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65
ฝ่ายพัฒนาฯ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.11 โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม

ที่

0

0

24,500

0

0

243,300

50,000

3,500

10,000

5,000

40,000

2,000

50,000

1,000

1,500

2,500

3,000

5,000

5,000

300,000

รวมเป็นเงิน
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

โครงการอบรมด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย

โครงการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.47 โครงการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่

2.48 โครงการมอบประกาศนียบัตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา

2.49 โครงการพัฒนาห้องสานักงาน งานทะเบียน

2.50 โครงการตกแต่งสถานที่ในวันสาคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โครงการซ่อมบารุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

โครงการซ่อมระบบประปาและสุขภัณฑ์ห้องน้า วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

2.51

2.52

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.46 โครงการถ่ายเอกสารงานทะเบียน

โครงการจัดทาใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร
งานทะเบียน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.44 โครงการจัดสื่อประชาสัมพันธ์

2.45

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.43 โครงการพัฒนาห้องงานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการซ่อมแซมและบารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย

2.42 โครงการ PR STVC Line OA (Line Official Account)

2.41

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.40 โครงการต่อ พรบ. ยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1,000

20,000

40,000

20,000

5,000

0

0

10,000

23,000

30,000

7,000

1,000

5,000

2,500

1,000

200,000 16,500

10,000

7,500

220,000 18,000

5,000

10,000

1,000

5,000

5,000

154,000 12,800

6,000

10,000

20,000

10,000

2,500

16,500

18,000

12,800

2,500

4,000

5,000

2,500

2,500

23,000

2,500

16,500 16,500 16,500 16,500

10,000

18,000 18,000 18,000 18,000

10,000

5,000

12,800 12,800 12,800 12,800

6,000

2,500

10,000

20,000

10,000

5,000

2,500

2,500

2,500

3,000
2,500

2,500

16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 18,500

7,500

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 22,000

5,000

5,000

12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 13,200

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย
ที่ใช้
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

2.39 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานพัสดุ

2.38

2.37 โครงการปรับปรุงห้องเก็บรักษาเอกสาร งานการเงิน

2.36

2.35 โครงการวารสารงานบุคลากร

2.34

2.33 โครงการทาเนียบบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.32

2.31 โครงการพัฒนาห้องสานักงาน งานบุคลากร

ที่

20,000

40,000

20,000

5,000

0

0

10,000

23,000

30,000

7,000

1,000

200,000

10,000

7,500

220,000

5,000

10,000

1,000

5,000

5,000

154,000

6,000

รวมเป็นเงิน
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.64 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นบัญชี

ฝ่ายวิชาการ

2.70 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสาหรับนักเรียน ปวช.1 ทุก
สาขาวิชา

โครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

2.71

2.72

20,000

40,000

5,000

0

ฝ่ายวิชาการ

2.68

0

0

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

48,000

ฝ่ายวิชาการ

16,450

0

โครงการปรับปรุงห้องเตรียมการสอน (ห้องพักครูสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ)
2.69 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์

2.66

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เตาอบไฟฟ้าแบ 2 ชั้น พร้อมขาตั้งและเตาอบ
ไฟฟ้า 100 ลิตร
2.67 โครงการกั้นห้องปรับปรุงห้องเบเกอรี่ 2

2.65

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.63 โครงการปรับปรุงห้องเก็บรักษาเอกสาร งานบัญชี

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียน 732 สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

0

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
0

9,000

2.61

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

25,000

95,000

20,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
2.62 โครงการจัดหาวัสดุ ห้องงานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการซื้อน้ายาทาความสะอาดในการเตรียมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์โรคโควิด 19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.60

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.58 โครงการซ่อมบารุงกล้องวงจรปิดของสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

โครงการจัดทาตู้กระจกเก็บเอกสารและแสดงผลงาน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย

20,000

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.56 โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา

2.59

15,000

2.55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักผ่อน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
20,000

0

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.54 โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

45,000 45,000

20,000

95,000

5,000

25,000

20,000

15,000

40,000

20,000

11,450

20,000

5,000

9,000

48,000

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย
ที่ใช้
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.53 โครงการทาความสะอาดและซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศ

ที่

20,000

40,000

0
5,000

0

0

48,000

16,450

0

0

0

9,000

25,000

95,000

20,000

20,000

20,000

15,000

0

45,000

รวมเป็นเงิน
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ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

2.74 โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการสัมมนาผู้เรียนหลังการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

27,250

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

2.78 โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดทาสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย

2.79 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ค)

โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์สอ่ งสว่างการจัดทาสื่อการเรียนการสอน
แบบมัลติมีเดีย
2.81 โครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิ ารเรียนการสอนภาคปฏิบัตอิ อนไลน์

5,000
50,000

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

2.87 โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน

2.88 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ

2.89 โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและการวิเคราะห์
อสอบ ดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์
2.90 ข้โครงการจั

2.91 โครงการส่งเสริมนิสยั รักการอ่านปี 2565

500

5,000

25,000

15,000

2.85
ฝ่ายวิชาการ

10,000
0

ฝ่ายวิชาการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

2.84

58,500

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษา
มาพัฒนาผู้เรียน

2.83

230,000

โครงการนิเทศการเรียนการสอนของครูผู้สอนภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
2.86 โครงการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ฝ่ายวิชาการ

0

ฝ่ายวิชาการ

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับอศจ. ระดับภาค
ระดับชาติ

0

ฝ่ายวิชาการ

2.82

2.80

0

0

1,500

2.76

ฝ่ายวิชาการ

2,000

2,000

โครงการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2.77 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง งานสื่อการเรียนการสอน

2.75

2.73

5,000

4,000

4,000

27,250

5,000

4,000

230,000

4,000

5,000

12,500

4,000

15,000

2,000

4,000

4,000

1,500

2,000

4,000

10,000

58,500

4,000

500

4,000

4,000

12,500

6,000

5,000

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย
ที่ใช้
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65
ฝ่ายวิชาการ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สมั ผัสอาหารผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีดจิ ิทัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่

500

50,000

5,000

5,000

25,000

15,000

0

10,000

58,500

230,000

0

0

0

0

27,250

1,500

2,000

2,000

5,000

รวมเป็นเงิน
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งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
ห้องสมุด

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

2.98 โครงการ English Camp

2.99 โครงการส่งเสริมความรู้ดา้ นไอที (IT) เพื่อวิถีชุมชน

2.100 โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

2.101 โครงการปรับปรุงห้องเรียนสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ห้อง 731)

2.102 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารนาเสนอแฟชั่น 221

2.111 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์

โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัตกิ ารสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

2.109 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน

2.110

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารอาหารเครื่องดื่มและพื้นที่สาธารณะ
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2.107

2.108 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารงานแม่บ้านโรงแรม

ฝ่ายวิชาการ

5,000

0

0

80,000

0

5,000

5,000

ฝ่ายวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารลีลาการผสมเครื่องดื่ม สาขาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว

0

24,000

30,000

50,000

2,000

3,000

15,000

10,000

8,000

20,000

27,000

25,000

5,000

ฝ่ายวิชาการ

2.106

2.104

โครงการติดตั้งหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว
โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษา สาขาวิชา
2.105
โรงแรมและการท่องเที่ยว

2.103

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

2.97 โครงการ Christmas Day

โครงการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบารุงจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ
พาร์ฟ

ฝ่ายวิชาการ

2.96 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัตศิ าสตร์ และหน้าที่พลเมือง

2.95

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

5,000

10,000

5,000

15,000

24,000

4,500

80,000

30,000

2,000

3,000

5,000

20,000

25,000

50,000

22,500

8,000

5,000

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย
ที่ใช้
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

โครงการจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนรู้ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง

2.94 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

2.93

2.92 โครงการจัดทา C2 พร้อมป้ายไวนิลหน้าห้องสมุด

ที่

5,000

0

0

80,000

0

5,000

5,000

0

24,000

30,000

50,000

2,000

3,000

15,000

10,000

8,000

20,000

27,000

25,000

5,000

รวมเป็นเงิน
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ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

2.116 โครงการกรอบกระจกใส่รูปภาพผลงานนักเรียน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

2.117 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝา่ ยวิชาการ

ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาโดย
ใช้กระบวนการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ

3.11

3.12

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education
Employment)
โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา)

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด

ฝ่ายแผนงานฯ

3.10

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

ฝ่ายแผนงานฯ

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

3.2

โครงการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่
ประจาปี พ.ศ. 2565
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2565

ฝ่ายแผนงานฯ

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

3.1

3.3

ฝ่ายแผนงานฯ

โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

3

2.115

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

2.114 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวิจิตรศิลป์

โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทยสาหรับนักเรียน
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ฝ่ายวิชาการ

2.113 โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90,000

0

0

997,200 75,600

190,400

10,000

0

2,000

2,000

0

90,000

75,600 165,600 75,600 75,600 75,600

2,000

190,400

10,000
75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600

2,000

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย
ที่ใช้
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65
ฝ่ายวิชาการ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.112 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์

ที่

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90,000

0

0

997,200

190,400

10,000

0

2,000
2,000

0

รวมเป็นเงิน
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โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)

3.19

4

ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการจิตอาสา "อาชีวศึกษา สร้างฝีมือชน คนดี มีจิตสาธารณะ"
ปันเวลา แชร์ความสุข

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา

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

โครงการทาบัตรประจาตัว นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ
ปวส.1 ปีการศึกษา 2565

โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนาฯ

โครงการปฐมนิเทศ และลงนามทาสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฝ่ายพัฒนาฯ

4.3

4.2

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

3.18

โครงการจัดการถ่ายรูปหมู่และจัดทาทาเนียบผู้สาเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2564
โครงการจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

3.17

4.1

25,000

25,000 25,000 25,000 25,000

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

9,800

3,000

0

60,000

60,000

0

0

0

50,000

0

206,000

0

189,600 15,800

117,600

300,000 25,000
9,800

9,800

9,800

60,000

8,000

0

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

50,000

60,000

3,000

3,000

0

0

0

15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800

9,800

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

0 50,000 85,000

15,800 15,800 15,800 15,800

9,800

25,000 25,000 25,000 25,000

0 60,000

15,800

9,800

25,000

3,000

0

60,000

60,000

0

0

0

50,000

0

206,000

189,600

117,600

300,000

300,000

0

0

ฝ่ายพัฒนาฯ
300,000 25,000

0

0

0

0

รวมเป็นเงิน

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย
ที่ใช้
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

3.16 โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาสมรรถนะแกนกลาง ฝ่ายบริหารทรัพยากร

3.14

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent
Center)
3.15 โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม

3.13

ที่
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ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสาหรับนักศึกษา ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

4.11

4.12

5,000

25,000

3,000

5,000

3,000

25,000

ชื่อ - สกุล/
งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย
ที่ใช้
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65
ฝ่ายวิชาการ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ และประชุม
4.10 ผู้ปกครอง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

ที่

5,000

25,000

3,000

รวมเป็นเงิน
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก

รายละเอียดเอกสารภาคผนวก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการเอกสาร
งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปฏิทินงาน ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
บันทึกเชิญคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บันทึกข้อความขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประวัติความเป็นมา ของสถานศึกษา

หมายเหตุ

งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามผลผลิต
หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ

แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

อุดหนุน

รายได้

รวม

ประมาณการรายรับ

420,000

33,917,000

799,200

7,374,200

13,500,000

56,010,400

ประมาณการรายจ่าย

420,000

33,917,000

799,200

7,374,200

13,500,000

56,010,400

5,700,000

2,200,000

38,800,000

1. งบบุคลากร

-

1.1 เงินเดือน

30,900,000

-

25,000,000

25,000,000

1.2 เงินวิทยฐานะ
1.3 ค่าจ้างประจา

3,700,000
350,000

3,700,000
350,000

1.4 เงินเดือนพนักงานราชการ

1,550,000

1,550,000

1.5 ค่าจ้างชั่วคราว

5,700,000

1.6 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ
2. งบดาเนินงาน

300,000

1,900,000

7,600,000

300,000

600,000

420,000

3,017,000

799,200

1,605,200

8,658,350

14,499,750

100,000

1,540,000

150,000

287,500

3,307,000

5,384,500

100,000

1,440,000

80,000

3,200,000

4,820,000

2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลาราชการ

80,000

20,000

10,000

110,000

2.1.3 ค่าทาการนอกเวลา

20,000

20,000

40,000

2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าสอนพิเศษ

2.1.4 ค่าตอบแทนโครงการ
2.2 ค่าใช้สอย

150,000

187,500

77,000

414,500

150,000

514,400

1,620,300

2,638,700

142,000

212,000

2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ

80,000

100,000

270,000

450,000

2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

20,000

50,000

300,000

370,000

2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

30,000

50,000

94,000

174,000

30,000

30,000

100,000

124,000

95,000

374,500

2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ

12,000

12,000

2.2.6 เงินสบทบกองทุนประกันสังคม

279,500

2.2.7 เงินกองทุนทดแทน

20,000

2.2.8 ค่าใช้สอยโครงการ
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสานักงาน

178,000

275,000

50,000

30,000

2.3.2 วัสดุโครงการ
2.3.3 วัสดุการศึกษา/วัสดุฝึก

150,000

214,900

731,300

1,096,200

199,200

491,300

2,352,850

3,496,350

20,000

150,000

250,000.00

336,300

520,850

1,056,350.00

100,000

1,200,000

1,600,000.00

15,000

35,000

50,000.00

10,000

25,000.00

5,000

20,000.00

220,000

240,000.00

5,000

10,000.00

120,000

120,000.00

12,000

20,000.00

199,200
100,000

200,000

2.3.4 วัสดุหนังสือ วารสาร ตารา
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์

15,000

2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

15,000

2.3.7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2.3.8 วัสดุยานพาหนะ ขนส่ง

20,000
5,000

2.3.9 วัสดุก่อสร้าง
2.3.10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

20,000

8,000

2.3.11 วัสดุงานบ้านงานครัว

5,000

5,000

10,000.00

2.3.12 ค่าเวชภัณฑ์

5,000

50,000

55,000.00

2.3.13 วัสดุกีฬา

5,000

5,000

10,000.00

2.3.14 วัสดุเครื่องแต่งกาย

5,000

5,000

10,000.00

2.3.15 วัสดุเคมีภัณฑ์

5,000

5,000

10,000.00

2.3.16 วัสดุการเกษตร

5,000

5,000

10,000.00

7,280,150

11,519,550

ยอดยกไป

420,000

2,027,000

499,200

1,293,200

หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ
ยอดยกมา
2.4 ค่าสาธารณูปโภค

แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต
ปวช.

ปวส.

420,000
-

2.4.1 ค่าไฟฟ้า

ระยะสั้น

อุดหนุน

รายได้

รวม

2,027,000

499,200

1,293,200

7,280,150

11,519,550

990,000

300,000

312,000

1,378,200

2,980,200

905,000

300,000

1,360,000

2,565,000

2.4.2 ค่าน้าประปา

40,000

5,000

45,000

2.4.3 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข

30,000

8,200

38,200

2.4.4 ค่าโทรศัพท์

15,000

5,000

20,000

2.4.5 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม
3. งบอุดหนุน

312,000
-

-

-

3.1 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
4. งบลงทุน

-

-

-

69,000

21,000

90,000

69,000

21,000

90,000

-

920,650

920,650

920,650

920,650

4.1 ค่าครุภัณฑ์
4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ

-

-

-

-

5.1 สารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
5.2 สารองจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รวม

312,000

420,000

33,917,000

799,200

7,374,200

-

1,700,000

1,700,000

1,000,000

1,000,000

700,000
13,500,000

700,000
56,010,400

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
งานวางแผนและงบประมาณ
ประมาณการเงินที่จะใช้ในการจัดทาโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. เงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรมผู้เรียน
2. เงินรายได้สถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น

738,700
2,249,800
2,988,500

วัน/เดือน/ปี

ปฏิทินงาน ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565
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
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และดำเนินการเรื่องการปรับแผนใช้
จ่ายเงินของสถานศึกษา
วิเคราะห์ค่าวัสดุฝึกแต่ละแผนกวิชาตามรายหัวของนักเรียน
นักศึกษา ขอความเห็นชอบและขออนุมัติค่าวัสดุฝึกจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและแจ้งผลการจัดสรรให้ฝ่ายวิชาการ
ดำเนินการแจ้งแผนกวิชา จัดทำ สผ.1
ตัดแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของงานต่างๆ โดยให้จัดซื้อภาค
เรียนละ 2 ครั้ง
ตัดแผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารทุกฝ่าย
ตัดแผนการซ่อมแซมครุภัณฑ์ การล้างแอร์ประจำปีการศึกษา
ตัดแผนการใช้เงินค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่
ตัดแผนชุดงานค่าวัสดุฝึกทุกสาขาวิชาของภาคเรียนที่ 1

ตัดแผนชุดงานค่าหนังสือเรียนงวดสุดท้ายภาคเรียนที่ 1
ตัดแผนชุดงานค่าวัสดุฝึกทุกสาขาวิชาของภาคเรียนที่ 2
ตัดแผนชุดจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ
ตัดแผนชุดจัดซื้อจัดจ้างโครงการของชมรมวิชาชีพโดยกำหนด
สัปดาห์ที่ 12 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการส่งชุดจัดซื้อโครงการ
ชมรม
สิงหาคม – กันยายน จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
ตุลาคม – พฤศจิกายน จัดวางระบบควบคุมภายใน รายงานการจัดทำระบบการควบคุม
ให้หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ
พฤศจิกายน
จัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณถัดไป
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ตัดแผนชุดงานค่าหนังสือเรียนงวดสุดท้ายภาคเรียนที่ 2
วันที่ 1 – 31 มีนาคม จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของวิทยาลัยประจำปีการศึกษา

หมายเหตุ

สรุปขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

บันทึกข้อความแจ้งแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รวบรวมโครงการและจัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยคณะกรรมการจัดทาแผน

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ดาเนินการแก้ไขร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการประหยัดพลังงาน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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 ให้เปิดหลังเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ไฟบริเวณ ให้เปิดได้เมื่อเห็นว่ามืดแล้ว
1.2.4 ให้ยามรักษาความปลอดภัยกวดขันการเปิดไฟฟ้านอกอาคาร
1.2.5 เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กระติกน้ำร้อน กาต้มน้ำ พัดลม และอื่น ๆ เป็นต้น
เมื่อไม่ได้ใช้ขอให้ปิดสวิทช์หรือดึงปลั๊กออกด้วย
2. มาตรการประหยัดน้ำมันรถราชการ
2.1 ให้ลดและประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ของส่วนราชการลง 10%
2.2 ให้เจ้าหน้าที่ฯ ควบคุมการใช้รถยนต์ราชการกำชับพนักงานขับรถยนต์ไม่ให้ออกนอกเส้นทาง
3. มาตรการประหยัดน้ำประปา
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 ทั้งนี้เนื่องจากอาคารเรียนกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ณ ถนนสิงหวัฒน์
เลขที่ 108 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และได้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2481
เป็นต้นมา เดิมเปิดสอนวิชาชีพทอผ้า รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อ
“ โรงเรียนการช่างสตรีสุโขทัย ” เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การศึกษาชาติเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาวิชาชีพตามความถนัดโดยขยายการศึกษาให้สูงขึ้นและเปิดแผนก
วิชาชีพเพิ่มขึ้น
การดำเนินงานในปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เปิดสอน 4 ประเภทวิชา
11 สาขาวิชา
11 สาขางาน
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
1. พณิชยกรรม
การบัญชี
การบัญชี
การตลาด
การตลาด
การจัดการสำนักงาน
การจัดการสำนักงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
2. คหกรรม
แฟชั่นและสิ่งทอ
แฟชั่นดีไซน์
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร์
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
3. อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
4. ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์
วิจิตรศิลป์
คอมพิวเตอร์กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิก

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เปิดสอน 4 ประเภทวิชา 11 สาขาวิชา 11 สาขางาน
ประเภทวิชา
สาขา
สาขางาน
1. บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชี
การตลาด
การตลาด
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ธุรกิจดิจิทัล
การจัดการสำนักงาน
การจัดการสำนักงาน
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
2. คหกรรม
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
3. อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การโรงแรม
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
4. ศิลปกรรม
ดิจิทัลกราฟิก
ดิจิทัลกราฟิก
3. ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดสอนในปีการศึกษา 2559

