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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

1. วิสัยทัศน์  พันธกิจยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วิสัยทัศน ์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้นําในการจัดการศึกษาสายอาชีพเพ่ือเป็น 

พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค 
 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้ 

มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึงต่อเน่ืองเสมอภาคและเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิคและเทคโนโลยีของ

ประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัยสร้างนวัตกรรมจัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบคุลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

2.  ยุทธศาสตร์  นโยบายการจัดการอาชีวศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 
    นโยบายการจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทํา มีรายได้ระหว่างเรียน” 
1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
1.3 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
1.4 จัดต้ังและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพ่ือชุมชน Fix It Center 
1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
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1.6 ขยายให้มผีู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 
1.7 ลดการออกกลางคัน 
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
1.9 สอนวิชาชีพ เพ่ือคนพิการในสถานศึกษา 
1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนทีช่ายแดนภาคใต้ 

มิติที่ 2 การพฒันาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทนักับยุคสมัยอย่าง     
         มีคุณภาพ” 
ด้านคณุภาพผูเ้รียน 

2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมิน 
     มาตรฐานวิชาชีพ 
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 

ด้านคณุภาพสถานศึกษา 
2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียน   
การสอน 
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
      - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และ                                      
        การประดิษฐ์คิดค้น) 
      - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
      - วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง 
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
2.14 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 
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ด้านคณุภาพคร ู
2.15 กําหนดมาตรฐานสมรรถนะ ค รูอาชีวศึกษา 
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 

มิติที่ 3 การสร้างประสทิธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบรหิารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อม่ัน    
         มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนบัสนนุ” 

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
3.2 นําระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    - ดูแล และ แก้ปัญหา  ครจู้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
    - สร้างขวัญ กําลังใจ และจิตสํานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
3.4 ป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพ ติดในสถานศึกษา 
3.5 จัดสรรงบประมาณ /ทรพัยากรอย่างเหมาะสม 
   - ครุภัณฑ์มาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน 
   - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
3.6 กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ 

มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศกึษา“เพิ่มทักษะวิชาชพี ด้วยความร่วมมือในและ 
         ต่างประเทศ” 

4.1 จัดต้ังกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและ    
     ต่างประเทศ 
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนา    
     ครูพัฒนาการเรียนการสอน 
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

 

3.  นโยบายที่เก่ียวข้อง 
      พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
      การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผูเ้รียน ใน 2 ด้าน 

1.  ทศันตติที่ถกูต้อง 
2.  พ้ืนฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแขง็  อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม  

     (Character Education) 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมัน่คง  มั่งคั่ง  และย่ังยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูง  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และ
สร้างความสุขของคนไทย  สงัคมมีความมั่นคง  เสมอภาค  และเป็นธรรม  ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ 
 
จุดเนน้นโยบาย  6  ด้าน 
 1.  ความมั่นคง  เน้นการเรียนการสอน   

    เพ่ือความปรองดอง  ความสามัคค ี โดยใช้รูปแบบ Active Learning 
  -สร้างความปรองดองและสมานฉันท ์
  -ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 
  -เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
  -สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทกัษะชีวิต 
 2.  การผลิตพัฒนากําลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
               สร้างความสามารถในการแข่งขนัพัฒนากําลังคนให้ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  -จัดการศึกษาเพ่ือความเช่ียวชาญ/เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  -Echo English Vocational 
  -ผลิตกําลังคนด้านอาชีวะ 
  -ประสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา 
  -พัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (Boot Camp) 
 3.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     พัฒนาหลักสูตร  ผลิตและพัฒนาครู/คณาจารย์  และบคุลากรทางการศึกษา 
  -จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยอนุบาล 1 – 3 
  -ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
  -รณรงค์ “เกลยีดการโกง” 
  -เน้นการเรียนการสอน Active Learning 
  -เพ่ิม 3 วิชา ได้แก่ ภูมิศาสตร์  ICT  และ Design and Technology 
  -วางแผนให้ผล PISA สูงขึ้น 
  -ประเมินผล O-NET  วิชาสังคม  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
  -ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  (สพฐ.   สอศ.) 
  -พัฒนาและอบรมครูเช่ือมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ 
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 4.  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและการลดความเลื่อมล้ําทางการศึกษา 
     บริหารสถานศึกษา  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  /พัฒนาโรงเรียนประสบปัญหา   
               วิกฤติทางการศึกษา  (ICU)  (สพฐ.  สอศ.  สช.  กศน.) 
  -สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
  -จัดการศึกษาสําหรับกลุ่มทีม่ีความต้องการพิเศษ 
  -โรงเรียนตามปณิธานพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 
  -พัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ 
  -ขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  -การอุดหนุนการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน 
 5.  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     สร้างความรู้  ความเข้าใจ  จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาพ  
              ภูมิอากาศและสิง่แวดล้อม 
  -พัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
                      ผลกระทบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  -ปลูกจิตสํานึก/นิสัยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  -ส่งเสริมการเรยีนรู้เพ่ือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
 6.  การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
      ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด   
                การศึกษา 
  -ปรับโครงสร้างส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค 
  -ปรับปรุง  แก้ไข  ระเบียบ  กฎหมายการศึกษา 
  -เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  -ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์  20  ป ี

1. แนวทางการจัดอบรมหลักสตูรวิชาชีพภาคฤดูร้อนร่วมกับสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพเพ่ือเตรียม
ความพร้อมกําลังคนเข้าสู่งานและแก้ไขความขาดแคลนแรงงานเร่งด่วน 

2. โครงการอาชีวะ (พระดาบส) 
3. โรงเรียนในโรงงาน/โรงงานในโรงเรียน 
4. การสอนวิชาประวัติศาสตร์ 
5.   โรงเรียนคณุธรรม 
6.  โครงการเงินกู้ไทย - ญี่ปุ่น 
7.  V-NET 
8.   การรายงานผล 
9.   การจัดการเรียนการสอน 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
ปรัชญา 

คุณธรรมประเสริฐ  เลิศวิทยา   พัฒนาอาชีพ 
 

วิสัยทัศน ์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาชีพในระดับสากล ร่วมอนุรักษวั์ฒนธรรมท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

 

พันธกิจ 
1.  ผลิตผูส้ําเร็จการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
5. ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
6. พัฒนาระบบเครือข่าย  ชุมชน  สถานประกอบการ 

 
อัตลักษณ์ เป็นคนดี     มจีิตบริการ   สบืสานวัฒนธรรม 
 

เอกลักษณ์ แหล่งเรียนรู้   เชิดชูวัฒนธรรม    
 
เป้าประสงค ์

1. เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มคีวามรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางาน การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอิสระ 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศกึษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
5. เพ่ือพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
6. เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครือขา่ยความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
3. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน 
4.  ยกระดับสมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 
7.  สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
8. พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศกึษา 

 
2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 

1. ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
2. ด้านการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
3. ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย 
6. ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. ด้านทักษะฝีมอืตามสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถาน

ประกอบการในประเทศและอาเซียน 
ความโดดเดน่ของสถานศึกษา  (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชือ่เสียง) 

1. โล่และเกียรติบัตร  รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่                              
ประจําปีการศึกษา 2549 

2.  เกียรติบัตร  นางสาวสุพัตรา  บุญชุ่ม  นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา  2556 
3. รางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน “ซอสกล้วย” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6 การประกวด

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
4. รางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน “เนยธัญพืช” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 การประกวด

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
5. รางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน “ถ่านอัดแท่งจากกะลาตาล” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4                   

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
6. รางวัลระดับ เหรียญเงิน ช่ือผลงาน “กล้อง USB สําหรับกล้องจุลทรรศน์” สิ่งประดิษฐ์       

ประเภทที่  2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
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7. เกียรติบัตร  นางสาวจุฑามาศ  โหมดไทย  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง                    
การแข่งขันทักษะ การผสมเคร่ืองด่ืมประกอบลีลา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
สาขาวิชาการโรงแรม ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

          8.  เกียรติบัตร  นางสาวกนกวรรณ  ปานทิพย์  รางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2554   
               งานมอบเกียรติบัตรและรางวัลประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร         
               พุทธศักราช  2554  วันที่ 24 พฤษภาคม  2554  ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์                               
               ซอยอารีสัมพันธ์  ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 
 9.   เกียรติบัตร  นางสาวสุนิตา เผือกนาค  และนางสาวจุฑามาศ เด็ดขาด  ผลงานสิ่งประดิษฐ์                        
                 สบู่ใยตาลขัดผวิ  สูตรนํ้านมหมัก สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  
                 ระดับชาติ  ประจําปีการศึกษา  2557  ได้รบัรางวัลเหรียญเงิน   
 10.  เกียรติบัตร  นางสาวนงลักษณ์ ภูมขิันธ์   นางสาวดารณี มณีนิล   นางสาวธัญรัตน์ พุ่มพวง    
                 และนายฐิติกร วงค์เลื่อน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน 
                 ทักษะการประดิษฐ์ ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลงภาชนะ ครั้งที ่24  ระดับชาติ  ประจําปี 
                 การศึกษา  2557 
 11.  เกียรติบัตร  นางสาวณัฐธิดา  แก้วกําแพง  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     

      ประกวดดนตรีไทย  ประเภทเคร่ืองตี  (ขิม  2  หย่อง)  ระดับชาติ  ประจําปีการศึกษา  2558 
12.  เกียรติบัตร  นายสุมิตร  น้อยมา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ประเภทจิตรกรรมหุ่นน่ิง  
      สีนํ้า  (ระดับ  ปวช.)  ระดับชาติ  ประจําปีการศึกษา  2558 
 
 
13.  เกียรติบัตร  นายศุภเดช  อุ่นสกล  ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  การแข่งขนัทกัษะวิชา 
      พ้ืนฐาน  ประกวดดนตรีไทย  ประเภทเคร่ืองตี  (ระนาดเอกไม้แข็ง)  ระดับชาติ  ประจําปี 
      การศึกษา  2558 
14.  เกียรติบัตร  นางสาวพรอันต์  ทับนาค  ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกีฬาประเภทมวยไทย 
      สมัครเล่น  รุ่นไลฟ์ฟลายเวท  ระดับชาติประจําปีการศึกษา  2558 
15.  เกียรติบัตร  นายอภิชาต  สอนสิน  ได้รบัรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกีฬาประเภท                       
      บาสเกตบอลชาย  ระดับชาติ  ประจําปีการศึกษา  2558 
16.  ผลการดําเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ                      
      ได้รับรางวัลระดับ  5  ดาว  (ผลคะแนวรวม  98.84)  ระดับชาติ  ภาคเหนือ  ประจําปี  2558 
17.  ผลการดําเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ                      
      ได้รับรางวัลระดับ  5  ดาว  ระดับชาติ  ภาคเหนือ  ประจําปี  2559 
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18.  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  ธัญศิลป์ถิ่นสุโขทัย  ประเภทที่  9  สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  ชนะเลิศ  
      ระดับเหรียญทอง  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน    
      อาชีวศึกษา  ระดับชาติ  พุทธศักราช  2560 
19.  ผลการดําเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ                      
      ได้รับรางวัลระดับ  5  ดาว  ระดับชาติ  ภาคเหนือ  ประจําปี  2560 

 
3.  กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวชิาการและวิชาชพี 

มาตรการที่ 1  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาตรการที่ 2  พัฒนาผู้สําเรจ็การศึกษาใหม้ีความรู้และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร 
มาตรการที่ 3  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
มาตรการที่ 4  พัฒนาทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการที่ 5  พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

กลยุทธ์ท่ี 2  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
มาตรการที่ 1  จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรการที่ 2  วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ 
มาตรการที่ 3  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
มาตรการที่ 4  พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรการที่ 5  พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ท่ี 3  บริการวิชาชีพสูส่ังคม 
มาตรการที่ 1  เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
มาตรการที่ 2  เปิดบ้านอาชีวศึกษา 
มาตรการที่ 3  เพ่ิมปริมาณผูเ้รียน 

กลยุทธ์ท่ี 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 มาตรการที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
 มาตรการที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร 
 มาตรการที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 มาตรการที่ 4  พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
มาตรการที่ 6  พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม ่
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4.  ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

4.1  ประวตัคิวามเป็นมาของวิทยาลยั 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อเปิดทําการสอนให้ช่ือว่า “ โรงเรียนช่างทอผ้า ” โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียน               
อุดมดรุณีเป็นที่เรียนช่ัวคราว  ทั้งน้ีเน่ืองจากอาคารเร่ิมกําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ณ ถนนสิงหวัฒน์                  
เลขที ่ 108  ตําบลธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย และได้เปิดทําการสอนต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2481                 
เป็นต้นมา เดิมเปิดสอนวิชาชีพทอผ้า รับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นช่ือ                  
“ โรงเรียนการช่างสตรีสุโขทัย ” เปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การศึกษาชาติเพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาวิชาชีพตามความถนัดโดยขยายการศึกษาให้สงูขึ้นและเปิดแผนก
วิชาชีพเพ่ิมขึ้น   

การดําเนินงานในปัจจุบัน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเปิดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี  ดังน้ี                                                     
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

เปิดสอน   4  ประเภทวิชา        10   สาขาวิชา       10   สาขางาน 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

1. พณิชยกรรม การบัญชี 
การตลาด 
การเลขานุการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การบัญชี 
การตลาด 
เลขานุการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. คหกรรม แฟช่ันและสิ่งทอ 
อาหารและโภชนาการ 
คหกรรมศาสตร์ 

เสื้อผ้าแฟช่ัน 
อาหารและโภชนาการ 
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ ์

3. อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว Mini English 
Program 

4. ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ 
การออกแบบ 
คอมพิวเตอร์กราฟิค 

วิจิตรศิลป์ 
การออกแบบ 
คอมพิวเตอร์กราฟิค 
(เปิดสอนในปีการศึกษา  2560) 
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2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
เปิดสอน  4   ประเภทวิชา     10  สาขาวิชา     10  สาขางาน 

ประเภทวิชา สาขา สาขางาน 
1. บริหารธุรกิจ การบัญชี 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การตลาด 
เลขานุการ 

การบัญชี 
การพัฒนาเว็บเพจ 
การตลาด 
สํานักงาน 

2. คหกรรม อาหารและโภชนาการ 
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
การดูแลผู้สูงอายุ 

การประกอบอาหาร 
ธุรกิจคหกรรม 
การดูแลผู้สูงอายุ  (ทวิภาคี) 
(เปิดสอนในปีการศึกษา  2561) 

3. อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
การโรงแรมและการบริการ 

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
การโรงแรมและการบริการ              
(เปิดสอนในปีการศึกษา  2559) 

4. ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 
 
3. ระดับปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เปิดสอนในปีการศึกษา  2559 
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4.2  ข้อมูลดา้นอาคารสถานท่ี 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Sukhothai  Vocational  College 
 ที่ต้ังสถานศึกษา  เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  ตําบลธานี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  

รหัส 64000 
 โทรศัพท ์  0-5561-1789 
 โทรสาร   0-5561-2419 
 เว็บไซด์   www.stvc.ac.th 
 อีเมล   stvc.sukhothai@gmail.com 
 เนื้อทีข่องสถานศึกษา 10  ไร่  72.3  ตารางวา 
 มีอาคารรวมทัง้สิ้น 10 หลัง มีห้องทั้งสิน้  ห้อง  ได้แก่ 

1. อาคารวิชาสามัญ  จํานวน  2 หลัง 15 ห้อง 
2. อาคารคหกรรม  จํานวน  2 หลัง 17 ห้อง 
3. อาคารอํานวยการ  จํานวน  1 หลัง 17 ห้อง 
4. อาคารห้องสมุด  จํานวน  1 หลัง 1  ห้อง 
5. อาคารศิลปกรรม  จํานวน  1 หลัง 14 ห้อง 
6. อาคารเฉลิมพระเกียรติ จํานวน  1 หลัง 13 ห้อง 
7. อาคารหอประชุม-โรงอาหาร จํานวน  1 หลัง 1 ห้อง 
8. อาคารแผนกวิชาการท่องเที่ยว จํานวน  1 หลัง 6 ห้อง 
9. อาคารผลิตผล  จํานวน  1 หลัง 1 ห้อง 
10. อาคารช่ัวคราว  จํานวน  1 หลัง 6 ห้อง  
11. อาคารปฏิบัติการ  4  ช้ัน จํานวน  1 หลัง 16 ห้อง 
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นางเพทาย   ซื่อสัจจพงษ ์
ผู้อํานวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาสโุขทัย 

นายวรพันธ์  เพิ่มพูล 
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายอานนท์  จันทร์หอม 
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายชลอ  ประยูรพันธ์ 
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

นายอนุสิษฐ  ประเสริฐดี 
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

นางธัญสินี  เป็นสุข 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นายเอนก  ปิ่นเงิน 
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

นางภิญณภัทร  ทัศนะภาค 
หัวหน้างานพัสดุ 

นางรุ่งฤดี  เดชฟุ้ง 
หัวหน้างานบัญชี 

นางวิกานดา  ละอองเดช 
หัวหน้างานการเงิน 

นางปาริชาติ   โปยขุยทด 
หัวหน้างานบุคลากร 

นางสาวสมพิศ   พัดบัว 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

นางพิไลวรรณ  ไทยกล้า 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

นางเสมอ  เวชสถล 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นายธนเดช  แป้นโพธิ์กลาง 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 

นางสุภารัตน์  ติรพจน์กุล 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นางสาวรุจจิรา  รามัญรักษ์ 
หัวหน้างานปกครอง 

นางสารินทร   สินอําพล 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นางจันทรมาส  กล่ําเอม 
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

นายอิษวัต  รัตนสมบัติ 
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว 

นายสิทธิชัย  เสาเสนา 
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

นางปนัดดา  ลิ่มภูษิตเจริญ 
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 

นางสาวศุภรลัคน์   นนท์แก้ว 
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ 

นางพินรัฎ  สีตลวรางค์ 
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

นางจุฑามาศ  ช้อนนาค 
หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ 

นางสาวกัณนิการ์  จันทรโกเมศ 
หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 

นายเอนก  ปิ่นเงิน 
หัวหน้าแผนกวิชาเซรามิก 

นางชะมัยพร  เหลี่ยมจุ้ย 
หัวหน้าแผนกคหกรรม 

นางอุบล  ไชยโย 
หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ 

นางสาวรัชนิกร  ยอดดี 
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 

นายสัญชัย  ปีแก้ว 

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค 

นายธีระพงษ์   กระการดี 
หัวหน้างานทะเบียน 

นางจิตรเจริญ  เคหะวัฒกานนท์ 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

นางสาวมรรษพร   สีขาว 
หัวหน้างานวิจัย  พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นางสาวนิ่มนวล  สุขสวรรค์ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางนิตยา  คณธี 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ 

นางทัศนีย์  รุ่มรวย 
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา 

นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร์ 
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

นางสาวภัชราภรณ์  พิมพา 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

นางศนิชล   เนียมกลั่น 
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

นางสาวอัลชลี  ขุนศรีสุข 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายอนันต์   เลขวรรณวิจิตร 
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลยั 

นายสมยศ  สีตลวรางค์ 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย- 13 -



6. ข้อมูลบุคลากร

Jin

6.1 อัตรากําลัง ปี 2560     ข้อมูล ณ วันที่ 15   กันยายน  2560
ผู้ให้ข้อมูล นางปาริชาติ  โปยขุนทด  หัวหน้างานบุคลากร

อัตรากําลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีบุคลากรทั้งสิ้น  113 คน
้ 61

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ก. ข้าราชการ 61 คน
1 ผู้บริหาร 5 คน
2 ข้าราชการครู 55 คน
3 ข้าราชการพลเรือน 1 คน

ข. ลูกจ้างประจํา 4 คนู
1 ทําหน้าที่สอน คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน 4 คน

ค. พนักงานราชการ 3 คน
1 ทําหน้าที่สอน 2 คน
2 ั่ ไป/ ั 12 ทัวไป/สนับสนุน 1 คน

ง. ลูกจ้างชั่วคราว 45 คน
1 ทําหน้าที่สอน 13 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน 32 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น คน
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง คน

1 ข้าราชการ คน
้ ป ํ2 ลูกจ้างประจํา คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา 108 คน
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ํากว่า ม.6 - คน 11 คน 11 คน
 - ปวช./ม.6 - คน 5 คน 5 คน  ปวช./ม.6 คน 5 คน 5 คน
 - ปวส./อนุปริญญาตรี - คน 7 คน 7 คน
 - ปริญญาตรี 35 คน 14 คน 49 คน
 - ปริญญาโท 34 คน 1 คน 35 คน
 - ปริญญาเอก 1 คน - คน 1 คน

70 คน รวม 38 คน 108 คน

Jin
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6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จําแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม

้ ้

Jin

 - จ้างด้วยงบบุคลากร - คน - คน - คน
 - จ้างด้วยงบดําเนินงาน - คน - คน - คน
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 10 คน 19 คน 29 คน
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 3 คน 13 คน 16 คน
 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ - คน - คน - คน  จางดวยเงนอน ๆ คน คน คน

รวม 13 คน รวม 32 คน 45 คน
6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

6.3.1. ข้าราชการ รวม 56 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยงานสวัสดิการ

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์

ภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร์

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

วิจิตรศิลป์4 นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป
ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป โท

1.  นายพุฒิพัฒน์  เสือมั่นทรงยศ

2.  นายสิทธิชัย  เสาเสนา

3.  นางสิริพร  รอดแสวง

อาหารและโภชนาการ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารฯป.ตรี

หวหนาแผนกวชาวจตรศลป

หัวหน้างานสื่อฯ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

วจตรศลป

คอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ

4.  นางสาวกณนการ  จนทรโกเมศ

5.  นายอนันต์  เลขวรรณวิจิตร

6.  นางสาวอัลชลี  ขุนศรีสุข

7.  นางนิตยา  คณธี

8.  นางอุบล  ไชโย

ภาษาอังกฤษ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

การตลาด หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

คอมพิวเตอร์ ประธาน ป.ตรี

การตลาด ผู้ช่วยงานวิจัยฯ

คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานแนะแนวฯ

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป โท

9.  นางจิตรเจริญ  เคหะวัฒกานนท์

10.  นางปนัดดา  ลิ่มภูษิตเจริญ

11.  นางพัชรีย์  พรมแก้วงาม

12.  นางปฑิตตา  คําภูมี

13 นางสภารัตน์ ติรพจน์กล คอมพวเตอร หวหนางานแนะแนวฯ

คหกรรม หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี

สังคม หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป

อาหารและโภชนาการ ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลฯ

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

13.  นางสุภารตน  ตรพจนกุล

14.  นางชะมัยพร  เหลี่ยมจุ้ย

15.  นางพินรัฎ  สีตลวรางค์

16.  นางธัญสินี  เป็นสุข

17.  นางสุภัคณา  คงพิรอด

อาหารและโภชนาการ ผู้ช่วยงานสวัสดิการ

บัญชี

หัวหน้างานบัญชีป.โท23.  นางรุ่งฤดี  เดชฟุ้ง

ป.ตรี

หัวหน้างานการเงิน

การตลาด หัวหน้างานกิจกรรม

พละศึกษา

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา

วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ

บัญชี

18.  นางกาญจนา  พรหมป้ัน

19.  นางวิกานดา  ละอองเดช

20.  นายธนเดช  แป้นโพธ์ิกลาง

21.  นางสารินทร  สินอําพล

22.  นายชาตรี  จันทร์ธีระกุล

Jin
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ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

หัวหน้างานบคลากรบัญชีป โท24 นางปาริชาติ โปยขนทด

Jin

หวหนางานบุคลากร

ภาษาไทย หัวหน้างานวิทยบริการ

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย แผนกวิชาแฟช่ันฯ

วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยงานวิจัยฯ

เลขานุการ หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ

บญช

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

24.  นางปารชาต  โปยขุนทด

25.  นางศนิชล  เนียมกลั่น

26.  นางพรประดิษฐ์  เลือกหา

27.  นายพิทักษ์  อุปัญญ์

28.  นางสาวศุภรลัคน์  นนท์แก้ว

คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานวัดผลฯ

เลขานุการ ผู้ช่วยงานบุคลากร

คณิตศาสตร์ หัวหน้างานทะเบียน

คอมพิวเตอร์ ผ้ช่วยงานแนะแนวฯ

การบัญชี ผู้ช่วยงานการเงิน

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป โท

ป.ตรี

30.  นางสาวภัชราภรณ์  พิมพา

31.  นางพรรณสิยา  นิธิกิตติ์สุขเกษม

32.  นายธีระพงษ์  กระการดี

33 นางสธีรัตน์ คล้ายสมบรณ์

29. นางกนกวรรณ  หาญกําธร

คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

อาหารและโภชนาการ หัวหน้างานสวัสดิการ

การท่องเท่ียว หัวหน้าแผนกท่องเท่ียว

คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยงานบุคลากร

คอมพวเตอร ผูชวยงานแนะแนวฯป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

35.  นางทัศนีย์  รุ่มรวย

36.  นายอิษวัต  รัตนสมบัติ

33.  นางสุธรตน  คลายสมบูรณ

34.  นางเสมอ  เวชสถล

37.  นางธิดาวรรณ  เขียวป้ัน

คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานความร่วมมือ

การบัญชี ผู้ช่วยงานวัดผล

การท่องเท่ียว ผู้ช่วยงานทวิภาคี

วิทยาศาสตร์ หัวหน้างานวิจัยฯป.เอก

ป.โท

ป โท

ป.ตรี

ป.ตรี40.  นางสาวศรีสุดา  ภาคชัย

38.  นางอรทัย  เข็มทอง

39.  นางสาวมรรษพร  สีขาว

41.  นายสมยศ  สีตลวรางค์

42 นางพิไลวรรณ ไทยกล้า

การตลาด -

ออกแบบ หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ

ภาษาองกฤษ หวหนางานความรวมมอ

คอมพิวเตอร์กราฟิก หัวหน้าแผนกคอมกราฟิก

ภาษาอังกฤษ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

45.  นายปดิพัฒน์  คําอินทร์

46.  นางจุฑามาศ  ช้อนนาค

42.  นางพไลวรรณ  ไทยกลา

43.  นายสัญชัย  ป่ีแก้ว

44.  นางจันทรมาส  กล่ําเอม

การตลาด ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี

บัญชี หัวหน้างานวางแผนและงบฯ

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย หัวหน้าแผนกวิชาแฟช่ันฯ

เคร่ืองเคลือบดินเผา หัวหน้างานอาคารสถานท่ี

คณิตศาสตร์ หัวหน้างานปกครอง

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป โท

ป.โท47.  นางสาวรัชนิกร  ยอดดี

48.  นายเอนก  ป่ินเงิน

47.  นางสาวรุจจิรา  รามัญรักษ์

49.  นายประจักษ์  ช่วยเพ็ญ

50 นางสาวสมพิศ พัดบัว

54.  นางสาวภิญณภัทร  ทัศนะภาค เลขานุการป.ตรี หัวหน้างานพัสดุ

- ผู้ช่วยงานการเงิน

บญช หวหนางานวางแผนและงบฯ

การตลาด หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

คหกรรม หัวหน้างานโครงการพิเศษ

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี55.  นางจารุวรรณ  คงน้อย

50.  นางสาวสมพศ  พดบว

51.  นางสาวน่ิมนวล  สุขสวรรค์

52.  นางวนิดา  ไกรกิจราษฎร์

53.  นายสิทธิชัย  วันทอง ป.ตรี คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยงานกิจกรรม

Jin
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6.3.2. ลูกจ้าประจํา รวม 4 คน (ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป /โ / รี ) ส ิช ส ั ส /ธร ร ั่ ไป

Jin

ป.4 พนักงานขับรถยนต์

2.  นายสมมาท  แพบุตร ป.4 ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สํานักงาน

3.  นางญาดาณี  วงษ์พูล ปวท. พนักงานพิมพ์

1.  นายสุดใจ  นุ่มพรม ป.4 พนักงานขับรถยนต์

4.  นายถวิล  ทองงาม

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทัวไป

6.3.3. พนักงานราชการ รวม 3 คน (ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

(ป /โ / ี ) ส ิ ส ั ส / ั่ ไป
ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

3.  นายสุเมธ  กิ่งแก้ว

1.  นางสาวปาริชาติ  สองสี ป.ตรี คอมพิวเตอร์

2.  นางอําภรรัตน์  ทับขํา ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทัวไป

ป.ตรี คอมกราฟิก

6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 42 คน (ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1.  นางสาวรุ่งพิรุณ  ต๊ะนะเรือน ป.ตรี เลขานุการ ผู้ช่วยงานบริหารงานท่ัวไป

์ ่

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป
ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

4.  นายสาโรจน์  สอนโต ป.ตรี บัญชี ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ

5.  นางอรญา  กลนาวา ป.ตรี บัญชี ผู้ช่วยงานบัญชี

6.  นางฐิติกาญจน์  พลับพลาสี ป.โท บญัชี ผู้ช่วยงานบญัชี

2.  นางสาวอุษณีย์  เกษร ป.โท เลขานุการ ผู้ช่วยงานครูท่ีปรึกษา

3.  นายหรรษกรณ์  ศิรัสภูริมงคล ป.ตรี การตลาด ผู้ช่วยงานกิจกรรม

9.  นางสาววสุรัตน์  พีรยาวิจิตร ป.ตรี คอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์

10.  นางสาวสุมาลี  บําเรอ ป.ตรี วิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ

8.  นางสาวสุธาสินี  เข้มแข็ง ป.ตรี สังคม ผู้ช่วยงานกิจกรรม

6.  นางฐตกาญจน  พลบพลาส ป.โท บญช ผูชวยงานบญช

7.  นางสาวดวงใจ  จันทรัตน์ ป.ตรี บัญชี ผู้ช่วยงานหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

11.  Mr.Manzano  Jaime ป.ตรี -

ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีการเงิน

14.  นางสาวจรินทร์  โยกเกิน ปวส. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

13.  Mr.Ener Gambala Ebalobo ป.ตรี -

15.  นางสาวธนวันต์  ธีวสุเจริญ ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

16.  นางสุชาดา  ไทยเทศ

12.  Mr.Remar Gam-oy ket-eng ป.ตรี -

Jin
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ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

17 นางสาวสนิษา ปัจจัยยา ปวส เจ้าหน้าท่ีบัญชี

Jin

ป.ตรี20.  นางสาวกนกวรรณ  ช่างปภากร

21.  นางปัทมา  มณเฑียร ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานวางแผน

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

18.  นางสาวธิดารัตน์  ฟักมี ปวส. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

19.  นางสาวอุทัยทิพย์  สุนทะโร ปวส. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

17.  นางสาวสุนษา  ปจจยยา ปวส. เจาหนาทบญช

25.  นางฐิดาพัชร์  ด้วงมา ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการ

26 นางสาวพัชรวรรณ มิ่งเหมือน ป ตรี เจ้าหน้าท่ีงานประกันคณภาพ

23.  นางพรศิริ  พุ่มพวง ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว

22.  นายจตุภัทร  พรอมรชัย ปวส เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม

24.  นางสาวฐานิกา  สุขเรือง ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานวัดผล

ปวส.

ป.ตรี

ป.โท30.  นางสาวเนตรชนก  เพ็งสว่าง

27.  นางสาวรุจิษยา  ยอดย่ิง

29.  นางสาวรัตนา  ทับทอง

26.  นางสาวพชรวรรณ  มงเหมอน ป.ตร เจาหนาทงานประกนคุณภาพ

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตร

28.  นายอภิราม  จันทร์แป้น ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษ

เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์

ม.3

ม 6

ป.ตรี

ม.6

31.  นางสาวรติอร  จันทนนท์

33.  นายกวี  สอนสิน

34.  นายไพโรจน์  ขําจร

35 นายรถ สอนโต

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

นักการภารโรง

32.  นายอนันตวัฒน์  ดิษย์ธนากูล ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมูล

เจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผล

นักการภารโรง

นักการภารโรง

นักการภารโรง

ม.6

ปวช.

35.  นายรถ  สอนโต

36.  นายอดิศักดิ์  คงเมือง

37.  นายสมคิด  เปรมอ้น

38.  นายธันยา  สิริเป่ียมสุข

39.  นายไพบูลย์  โพธ์ิเดช

ม.6

ม.6

ป.7

นกการภารโรง

นักการภารโรง

44 นายสนอง ศรีสํารวจ ป 4

นักการภารโรง

นักการภารโรง

ยาม

43.  นางกนกพร  ขําจร ป.6 แม่บ้าน

42.  นางมาลัย  พุดพัด ม.6 แม่บ้าน

40.  นายนพรุจ  เรืองแจ่ม

41.  นายมานิต  เปรมอ้น

ป.6

ป.6

44.  นายสนอง  ศรสารวจ ป.4 ยาม

45.  นายสุรพล  ปัจจัยยา ป.6 ยาม

Jin
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 396 306 254 956 407 313 720 1,676

1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 139 104 82 325 325

 - สาขาวิชา/งาน การขาย 40 24 14 78 78

 - สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ 18 8 9 35 35

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 116 113 101 330 330

 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

2. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 170 115 285 285

 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 48 45 93 93

 - สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ 14 20 34 34

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 121 82 203 203

3. ประเภทวิชา ศิลปกรรม

 - สาขาวิชา/งาน วิจิตรศิลป์ 6 4 10 20 20

 - สาขาวิชา/งาน ออกแบบ 11 11 11

 - สาขาวิชา/งาน เซรามิค 1 1 1

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์กราฟิค 17 17 9 7 16 33

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2560  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรียนที่ 2/2560(ปีปัจจุบัน)

1,676
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4. ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขาวิชา/งาน แฟชั่นสิ่งทอ 7 1 8 8

 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 24 26 16 66 66

 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 3 4 9 16 16

5. ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 20 18 38 38

 - สาขาวิชา/งาน การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 13 8 21 21

6. ประเภทวิชา อุตสหกรรมการท่องเที่ยว

 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรมและการท่องเที่ยว 26 12 11 49 12 18 30 79

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2560) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 500 คน

500
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 450 396 306 1,142 470 407 867 20 24 44 2,053

1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 130 139 104 373 373

 - สาขาวิชา/งาน การขาย 40 40 24 104 104

 - สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ 20 18 8 46 46

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 120 116 113 349 349

 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

2. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 160 170 330 330

 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 40 48 88 88

 - สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ 20 14 34 34

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 140 121 261 20 24 44 305

3. ประเภทวิชา ศิลปกรรม

 - สาขาวิชา/งาน วิจิตรศิลป์ 10 6 4 20 20

 - สาขาวิชา/งาน ออกแบบ 10 11 21 21

 - สาขาวิชา/งาน เซรามิค

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์กราฟิค 30 17 47 20 9 29 76

ปีการศึกษา 2561  (ปีต่อไป) 

2,053

ภาคเรียนที่ 1/2561(ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
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4. ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขาวิชา/งาน แฟชั่นสิ่งทอ 10 7 17 17

 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 30 24 26 80 80

 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 20 3 4 27 27

 - สาขาวิชา/งาน การดูแลผู้สูงอายุ (ทวิ) 10

5. ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 20 20 40 40

 - สาขาวิชา/งาน การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 20 13 33 33

 - สาขาวิชา/งาน การดูแลผู้สูงอายุ (ทวิ) 10

6. ประเภทวิชา อุตสหกรรมการท่องเที่ยว

 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรมและการท่องเที่ยว 20 26 12 58 40 12 52 110

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2561) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,400 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 380 คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 770 คน

2,550
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หน่วย : บาท

ปวช. ระยะสั้น ปวส. รวม

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

 เงินอุดหนุนโครงการ
เสริมสร้างนวัตกรรม
การพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น

ใหม่และหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนารูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

(Fix it Center)

เงินอุดหนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนเรียน

ร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย
 (ทวิศึกษา)

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพ
แบบบูรณาการเพื่อ

สร้างโอกาสการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ประชาชน

รวม รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม -                   -                 
- งบรายจ่ายอื่น -                   138,000.00         138,000.00         138,000.00       
2. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา -                   -                   -                 
- งบเงินอุดหนุน -                   145,000.00         145,000.00         145,000.00       
3. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต -                   -                   -                 
- งบรายจ่ายอื่น -                   20,000.00          10,000.00          600,000.00         641,100.00         100,000.00         1,371,100.00      1,371,100.00    
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน -                   -                   -                 
- งบบุคลากร -                   -                   -                 
- งบดําเนินงาน 2,465,200.00      706,000.00         2,840,500.00      6,011,700.00      -                   6,011,700.00    
- งบลงทุน : ครุภัณฑ์ -                   -                   -                 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5นิ้ว) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 985,500.00         985,500.00         -                   985,500.00       
2. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรมและบริการ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย 989,000.00         989,000.00         -                   989,000.00       
- งบลงทุน : ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง -                   -                   -                 
- งบเงินอุดหนุน -                   -                   -                 
1. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000.00          42,500.00          57,500.00          -                   57,500.00         
2. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 10,000.00          10,000.00          -                   10,000.00         
3. งบเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน -                   406,410.00         406,410.00         406,410.00       
4. งบเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน -                   845,100.00         845,100.00         845,100.00       
5. งบเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน -                   2,226,999.80      2,226,999.80      2,226,999.80    
6. งบเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -                   1,057,825.00      1,057,825.00      1,057,825.00    
7. งบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน -                   5,640,550.00      5,640,550.00      5,640,550.00    
- งบรายจ่ายอื่น -                   -                   -                 
1. ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600.00         189,600.00         -                   189,600.00       
2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 180,000.00         180,000.00         -                   180,000.00       
3. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 117,600.00         117,600.00         -                   117,600.00       
4. ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 30,000.00          30,000.00          -                   30,000.00         
5. ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 414,600.00         414,600.00         -                   414,600.00       
4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1053 -                   -                   -                 
- งบบุคลากร -                   -                   -                 
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1,081,409.04      1,081,409.04      -                   1,081,409.04    
- งบดําเนินงาน -                   -                   -                 
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 39,700.00          39,700.00          -                   39,700.00         

-                   -                   -                 
-                   -                   -                 
-                   -                   -                 
-                   -                   -                 

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,669,800.00    706,000.00       6,730,809.04    10,106,609.04   138,000.00       145,000.00       10,176,884.80   20,000.00         10,000.00         600,000.00       641,100.00       100,000.00       11,830,984.80   21,937,593.84   

แผนงาน/งบรายจ่าย

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ
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ส่วนที่ 3 

Jin

1. ประมาณการรายรับ 67,179,500 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 11,610,000 บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 5,500,000 บาท
คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 6,110,000 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 55,569,500 บาท
งบบุคลากร 40,766,000 บาท
งบดําเนินงาน 5,606,000 บาท
งบลงทุน 2,380,000 บาท
งบเงินอุดหนุน 6,817,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น - บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 67,179,500 บาท
งบบคลากร 47 054 000 บาทงบบุคลากร 47,054,000 บาท
เงินเดือน 33,880,000 บาท
ค่าจ้างประจํา 1,573,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,320,000 บาท
ค่าจ้างช่ัวคราว 6,288,000 บาท
ค่าครองชีพ บาทคาครองชพ บาท
เงินวิทยฐานะ 3,993,000 บาท
งบดําเนินงาน 15,266,200   บาท
ค่าตอบแทน 4,271,400     บาท
ค่าใช้สอย 3,197,460     
ค่าวัสด 3 846 140คาวสดุ 3,846,140   
ค่าสาธารณูปโภค 3,951,200     บาท
งบลงทุน 3,895,700     บาท
ค่าครุภัณฑ์ 3,895,700     บาท
ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
งบเงินอดหนน 263 600 บาทงบเงนอุดหนุน 263,600     บาท
วิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 263,600        บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 700,000       บาท
สํารองจ่ายฉุกเฉิน 400,000        บาท
สํารองจ่ายเพ่ือพัฒนาการเรียน 300,000        บาท

Jin
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หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์  วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ

ขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน(Fix it

 Center)

2.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม

จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล

3โครงการ

อาชีวสร้าง

ผู้ประกอบกา

รรายใหม่

แบบครบ

วงจร

 4.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายตั้งแต่

ระดับอนุบาล

จนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

5.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น  บกศ.

 - งบบุคลากร 40,766,000    40,766,000           3,840,000    3,840,000    2,448,000          47,054,000  

เงินเดือนข้าราชการ 33,880,000      

เงินวิทยฐานะ 3,993,000       

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,573,000       

ค่าจ้าลูกจ้างชั่วคราว 3,840,000     2,448,000          2,448,000    

ค่าครองชีพ

ค่าตอบพนักงานราชการ 1,320,000       

 -  งบดําเนินงาน 1,900,000      3,000,000      706,000            5,606,000             2,667,500    2,667,500    6,992,700          15,266,200  

      - ค่าตอบแทน 650,000         1,250,000      300,000            530,000       1,541,400          1,541,400    

ค่าทําการนอกเวลา 40,000              40,000        

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 150,000          

เงินค่าสอนพิเศษ 650,000          1,100,000       500,000        1,435,000          1,435,000    

ค่าตอบแทนโครงการ 300,000              30,000         66,400              66,400        

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็ม

ขั้น

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้

ส่วนที่ 3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

- 25 -



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์  วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ

ขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน(Fix it

 Center)

2.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม

จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล

3โครงการ

อาชีวสร้าง

ผู้ประกอบกา

รรายใหม่

แบบครบ

วงจร

 4.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายตั้งแต่

ระดับอนุบาล

จนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

5.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น  บกศ.

      - ค่าใช้สอย 650,000         352,000        100,000            1,102,000             675,300       1,420,160          2,522,160    

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ํา)

ค่าใช้สอยโครงการ 100,000              235,300        694,560              694,560       

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 500,000          150,000          50,000         200,000              200,000       

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 50,000            80,000           20,000               20,000        

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 50,000            52,000           98,000         50,000               50,000        

ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง 200,000              200,000       

ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000            70,000           100,000        180,000              180,000       

ค่าเงินสมทบประกันสังคม 192,000        75,600               75,600        

          - ค่าวัสดุ 450,000         498,000        306,000            1,254,000             911,000       1,681,140          2,935,140    

วัสดุสํานักงาน 100,000          150,000        150,000              150,000       

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 120,000          50,000               50,000        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000           80,000               80,000        

วัสดุการศึกษา 450,000          350,000        200,000              200,000       

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000           100,000              100,000       

วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 28,000           22,000               22,000        

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000           130,000              130,000       

วัสดุโครงการ 306,000              371,000        383,640              383,640       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000           60,000               60,000        

วัสดุค่าเวชภัณฑ์ 30,000               30,000        

วัสดุกีฬา 5,000                 5,000          

วัสดุเครื่องแต่งกาย 6,000                 6,000          

วัสดุเคมีภัณฑ์ 150,000              150,000       

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์  วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ

ขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน(Fix it

 Center)

2.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม

จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล

3โครงการ

อาชีวสร้าง

ผู้ประกอบกา

รรายใหม่

แบบครบ

วงจร

 4.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายตั้งแต่

ระดับอนุบาล

จนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

5.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น  บกศ.

วัสดุก่อสร้าง 100,000          34,200         270,300              

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000           5,800           24,200               24,200        

วัสดุการเกษตร 20,000               

 - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 150,000         900,000        1,050,000             551,200       2,350,000          3,400,000    

ค่าโทรศัพท์ 50,000           -             

ค่าน้ําประปา 50,000            100,000          50,000         350,000              350,000       

ค่าไฟฟ้า 100,000          700,000          150,000        2,000,000           2,000,000    

ค่าไปรษณีย์ 50,000           -             

ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 351,200        -             

 - งบลงทุน 2,380,000      2,380,000             200,000       1,315,700          3,895,700    

  3.1 ครุภัณฑ์ 2,380,000       200,000        1,315,700           1,315,700    

  3.2 สิ่งก่อสร้าง

 - งบเงินอุดหนุน 110,000            110,000               153,600            263,600       
 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ 110,000             153,600              153,600       

 - อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

 - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น

 - อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

พาณิชยกรรม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์  วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม

1.โครงการ

ขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน(Fix it

 Center)

2.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม

จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล

3โครงการ

อาชีวสร้าง

ผู้ประกอบกา

รรายใหม่

แบบครบ

วงจร

 4.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายตั้งแต่

ระดับอนุบาล

จนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

5.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิ้น  บกศ.

 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

 - งบรายจ่ายอื่น 700,000            700,000       

สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 400,000              400,000       

สํารองจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 300,000              300,000       

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ
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โครงการที่  1 
 

โครงการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวสมพิศ   พัดบัว  งานวางแผนและงบประมาณ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 

 
2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ส่งเสริมให้ครใูช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ                                         
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       5  เพ่ือพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวิทยาลัย 
   3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   3.3  ระดับคุณภาพการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.1  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาจําเป็นจะต้องมีการวางแผนพัฒนางาน เพราะการ
วางแผนจะช่วยให้การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นการกําหนดกิจกรรม 
หรือขั้นตอนการทํางานล่วงหน้าทําให้เกิดการเตรียมงานก่อนการลงมือปฏิบัติ นอกจากน้ีการวางแผนงาน
เกิดจากการต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทําให้กิจกรรมทีถู่กกําหนดขึ้นมีทิศทาง หรือจุดมุ่งหมายสู่
ความสําเร็จตามเป้าหมาย 

ดังน้ันงานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ประจําปีงบประมาณ 2561 ขึ้น  เพ่ือเป็นการกําหนดกิจกรรม ปัจจัย  

งบประมาณและเวลาให้สอดคล้องกับการพัฒนางานหรือ ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยมีเป้าหมาย
ความสําเร็จ น่ันคือการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือให้เกิดคุณภาพตามเป้าหมายของงานต่างๆ 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือรวบรวมโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
1.2 เพ่ือวางแผนจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการและแผนงานต่างๆ 
1.3 เพ่ือวางแผนให้การปฏิบัติงานดําเนินไปตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561  จาํนวน  15  เลม่  
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1   งานและแผนกต่างๆ ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้ของสถานศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    5,600    บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุนเรียนฟรี   

15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนนิงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 

3,000 
2,600 

 

รวมทั้งสิน้   5,600  
 
9.   ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1   มีรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561  เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารจัดการ 
                  สถานศึกษา 
 9.2  สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพ 
 9.3  สถานศึกษามีระบบข้อมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 10.1  นับจํานวนเล่มแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2561  
 10.2  แบบสอบถามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
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โครงการที่  2 
 

โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     นางสาวสมพิศ   พัดบัว  งานวางแผนและงบประมาณ 
                                          ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      ส่งเสริมให้ครูใช้ศกัยภาพในการสอนอย่างเต็มที่  

 
3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ                                         
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 
3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       5  เพ่ือพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวิทยาลัย 
   3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   3.3  ระดับคุณภาพการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.1  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัชของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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3. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2560                

เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านเรียนการสอน  และการดําเนินงานต่างๆ ภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัยดังน้ันเพ่ือให้ทราบถึงผลการดําเนินงานต่างๆ ภายในสถานศึกษาจึงจําเป็นต้องจัดทํา
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ  2560  ตามท่ีฝ่ายต่างๆ                    
ได้ดําเนินงานตามแผนที่วางไว้  การสรุปผลการดําเนินงานนับเป็นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารงานต่อไปของวิทยาลัยฯ  และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานในภายภาคหน้า 
ส่งผลดีต่อทางราชการและหน่วยงานได้เป็นอย่างดี   

 
4. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือติดตามผลการดาเนินงานของโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําปี 
5.2  เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําปี 
5.3  เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

5. เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  รายงานผลการดาเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   จํานวน  10  เล่ม  
 

6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร 

   
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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  8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา         จํานวนเงินทั้งสิ้น      5,000      บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 
                                           รายการ   

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุนเรียนฟรี  

15 ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนนิงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 

3,000 
2,000 

 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิน้   5,000  
         
9.   ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  รายงานผลการดาเนินงานเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
9.2  สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพ 
9.3  สถานศึกษามีระบบข้อมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

  
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
  10.1  ตรวจสอบจากการนับจํานวนเล่มรายงาน 
  10.2  แบบสอบถาม 
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โครงการที่  3 
 

โครงการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาสถานศึกษา  พ.ศ. 2561 – 2565 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสมพิศ  พัดบัว  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ส่งเสริมให้ครใูช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ                                         
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       5  เพ่ือพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศกึษาหรือวิทยาลัย 
   3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   3.3  ระดับคุณภาพการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.1  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
 กระบวนการวางแผนเป็นการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององค์กร   
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วย 
ให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ  จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบ
ผลสมัฤทธ์ิของงาน  เพ่ือให้ทกุหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  

แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  เป็นแผนที่แสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียน  และบุคลากรทางการศึกษา และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะต้องมี   
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 

จากความสําคัญของแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  จึงได้จัดทําโครงการ 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565 น้ีขึ้น 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  มีแผนยทุธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  พ.ศ. 2561 – 2565  ที่สอดคลอ้ง
กับวิสัยทัศน์  ภารกิจ  ปรัชญา วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษานําไปสู่จุดมุ่งหมาย  กรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                         

 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1  ผู้บริหาร   จํานวน  3 คน 
6.1.2  คร-ูอาจารย์    จํานวน  52 คน 
6.1.3  ข้าราชการพลเรือน   จํานวน  1 คน 
6.1.4  ลูกจ้างประจํา  จํานวน  5 คน 
6.1.5  พนักงานราชการ    จํานวน  5 คน 
6.1.6  ครูจ้างสอน  จํานวน  11 คน 
6.1.7  ลูกจ้างช่ัวคราว  จํานวน  30 คน 

รวมทั้งสิน้    107 คน 
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เชิงคุณภาพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  มีแผนยทุธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  พ.ศ. 2561 - 2565 ทีส่อดคล้อง
กับวิสัยทัศน์  ภารกิจ  ปรัชญา วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษานําไปสู่จุดมุ่งหมาย  กรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ             

             
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 

8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     6,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุนเรียนฟรี   

15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 

4,000 
2,000 

 

รวมทั้งสิ้น   6,000  
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  มีบุคลากรเข้าร่วมจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  ระยะที่  2  ร้อยละ 80 
9.2  มีแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  พ.ศ. 2561 - 2565 ทีส่อดคล้องกับวิสัยทัศน์  ภารกิจ  ปรัชญา 

วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร  อัตลักษณ ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษานําไปสู่จุดมุ่งหมาย  
กรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน  

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1  แบบประเมินโครงการ 
10.2  รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  พ.ศ. 2561 - 2565 
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โครงการที่  4 
 

โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 
   โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   
 
3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพได้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 
3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่เพ่ือพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 
3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่  3  ด้านปัจจัย 
ตัวบ่งช้ีที่  3.6  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 10  ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
  

4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวทางการ

ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ข้อ  7  ระบุว่า  “ในการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
เพ่ือติดตาม  ตรวจสอบการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี  ถ้าตัวบ่งช้ีใด  มาตรฐานใดไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  หน่วยงานต้นสังกัดต้องวิเคราะห์สาเหตุให้ข้อเสนอแนะ  กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  
ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยให้มีการประเมินซ้ําในปีถัดไป”  
ควรมีการดําเนินการจัดประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  เพ่ือความถูกต้องความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล  หลักฐาน  ร่องรอยและวิธีการเก็บข้อมูลที่จะนํามาประกอบในการจัดทําแฟ้มในแต่ละมาตรฐานของตัวบ่งช้ี
ในปีการศึกษา  ซึ่งจากการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  โดยหน่วยงานต้นสังกัด                
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ปีการศึกษา  2556  ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่วิทยาลัยฯ  ได้รับการประเมิน  ทําให้ในปีการศึกษา  2560  วิทยาลัยฯ ต้อง
ได้รับการประเมินคุณภาพของปีการศึกษา 2559  จึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรอรับการประเมิน 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  ในการจัดแสดงผลงานและการจัดทําแฟ้มเก็บ 
ข้อมูลร่องรอยหลักฐานต่างๆ  วิธีการดําเนินการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ ในการดําเนินการ
ต่างๆของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบของ  SAR แผนกวิชา   
  
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 ครู – อาจารย์ ทุกแผนกวิชา , หัวหน้าแผนกวิชา , หัวหน้างาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.1.2  คร ู– อาจารย์ ทุกแผนกวิชา มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน 

ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล , แผนกวิชา และสถานศึกษามากย่ิงขึ้น 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เสนอโครงการ 

2. ดําเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปผลโครงการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  วัน   
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา     เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   15,000   บาท   

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุนเรียนฟรี  

15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 

  
5,000 
5,000 
5,000 

 
 

 

 

รวมท้ังสิ้น    15,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับการ
ประเมินรอบสี่ 
 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 10.1  แบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่  5 
 

โครงการจัดทาํรายงานการประเมินตนเองของครู แผนกวิชาและสถานศึกษา 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจํา 
   โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ส่งเสริมให้ครใูช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ 
 

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา  และการฝกึอบรมวิชาชีพได้

สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณข์องสถานศึกษา 

 
3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่  3  ด้านปัจจัย 
ตัวบ่งช้ีที่  3.6  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 10  ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครบูาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานหน่ึงซึ่งมีความสําคัญอย่างย่ิงในสถานศึกษา 
สืบเน่ืองจากงานที่ได้รับมอบหมาย คือการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาซึ่งมีความสําคัญ และความ
หลากหลายของข้อมูล จากหลาย ๆ ส่วน ภายในของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงผลงานต่างๆ ซึ่งแสดงถึง
ความก้าวหน้าของวิทยาลัยมาประกอบเป็นข้อมูลในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู  แผนกวิชา และ
วิทยาลัย  ในทุกปีการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ 
“สมศ. ”ซึ่งการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมีการจัดเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และเพียงพอต่อการจะนําไปใช้งาน  เ พ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการ ตามหนังสือที่ ศธ (อศจ) 
0623.01/0179 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เรื่องการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ประจําปีงบประมาณ 
2555  จุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุงตามมาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน คือ ควรจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลรายงานในแต่ละปีการศึกษา 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1.1 เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล , แผนกวิชา 
สถานศึกษาในปีการศึกษา ให้มีความสอดคล้องของข้อมูลและเช่ือมโยงถึงกันในทุกระดับ  

5.1.2  ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทํารายงานประเมินตนเองในแต่ละปีการศึกษา                
มากขึ้น 

5.1.3  เพ่ือจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ทุกปีการศึกษา 
5.1.4  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัดและประเมินภายนอก รอบสี่ โดย สมศ. 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  ครู – อาจารย์ ทุกแผนกวิชา , หัวหน้าแผนกวิชา , หัวหน้างาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

สุโขทัย 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ครู – อาจารย์ ทุกแผนกวิชา มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล , แผนกวิชา และสถานศึกษามากย่ิงขึ้น  

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เสนอโครงการ 

2. ดําเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปผลโครงการ 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตลอดปีการศึกษา 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   15,000  บาท   

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุนเรียนฟรี  

15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 

  
 
 

15,000 
 
 

 

 

รวมท้ังสิ้น    15,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.11. ครู – อาจารย์ ทุกท่านมีความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน การเข้าร่วม
กิจกรรม ต่างๆทั้งของครู และนักเรียน – นักศึกษา ผลงานการปฏิบัติการสอนของตนเอง รวมถึงแผนกวิชา และ
ผลงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ฯลฯ สามารถสรุปข้อมลูลงแฟ้มSAR แผนกวิชา , SAR สถานศึกษาที่รบัผิดชอบ
ตามตัวบ่งช้ีได้ 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1  เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  6 
 

โครงการปรับปรุงตู้เก็บแฟ้มเอกสาร  ห้องงานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ส่งเสริมให้ครใูช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาชาติ 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.7  สถานศึกษาบรหิารจัดการเงิน  งบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่17  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
    วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ควรมีห้องสําหรับจัดโชว์โล่รางวัล ผลงานของวิทยาลัย 
ทั้งของครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา  ทั้งผลงานในอดีตและปัจจุบันที่สร้างช่ือเสียงให้กับวิทยาลัย ได้เป็นที่
ยอมรับและรู้จักโดยทั่วกัน และควรมีที่จัดเก็บแฟ้มข้อมูลมาตรฐานตามตัวบ่งช้ีของวิทยาลัย และแฟ้มมาตรฐาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนกวิชา ทั้งหมดย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทและปีการศึกษา
ออกอย่างชัดเจน เพ่ือสะดวกต่อการจัดเก็บ และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ต่อไปแต่ขณะนี้ ตู้เก็บเอกสารชํารุดเป็นอย่าง
มาก จึงมีความประสงค์อยากปรับปรุงตู้ไม้ ให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม 
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5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงห้องสํานักงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 5.2 เพ่ือให้มีสถานที่ที่พร้อมในการให้บริการครู บุคลากร และบุคคลภายนอก 
 5.3 เพ่ือให้มีความสวยงาม  สะดวก  เรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้วิทยาลัย 
 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1ตู้อลูมิเนียม    จํานวน  1    หลัง 
 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1การดําเนินงานในงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีความคล่องตัว 

และมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เสนอโครงการ 

2. ดําเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปผลโครงการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ปีการศึกษา  2560   
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   50,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุนเรียนฟรี  

15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 

50,000 
 
 
 
 

 

รวมทั้งสิ้น   50,000  
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  มีห้องสํานักงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานสาํหรับจัดเก็บเอกสารแยกออกเป็นหมวดหมู่ 

ตามประเภทและปีการศึกษาอย่างชัดเจน เพ่ือสะดวกต่อการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล 
9.2การปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
10.1  เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  7 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครือ่งปริ้นเตอร์งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวน่ิมนวล  สุขสวรรค์   หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐาน  
                                                                                 การศึกษา 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ส่งเสริมให้ครใูช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาชาติ 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.7  สถานศึกษาบรหิารจัดการเงิน  งบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  17  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
    วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ต้องจัดทําเอกสารจํานวนมากตลอดปีการศึกษา ทั้งจัดทํา
มาตรฐานการศึกษา SAR วิทยาลัยฯหนังสือรับเข้า – ส่งออกของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
และงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ตลอดจนแบบประเมินความพึงพอใจของงานกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ  
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5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้มีเครื่องปร้ินเตอร์ใช้ในงานประกัน 
 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1 เครื่องปร้ินเตอร์   จํานวน  1    เครื่อง 

 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  การดําเนินงานในงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มคีวามคล่องตัว 
และมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เสนอโครงการ 

2. ดําเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปผลโครงการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ปีการศึกษา  2560   
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุนเรียนฟรี  

15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์-เครื่องปร้ินเตอร์ 

   
 
 
 
 

 
5,000 

 

รวมทั้งสิ้น   5,000  
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  มีเครื่องปร้ินเตอร์ใช้  จํานวน  1  เครื่อง 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
10.1  เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  8 
 

โครงการทําบนัทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ 
และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ  ประจําปีการศึกษา 2561 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางพิไลวรรณ   ไทยกล้า   หัวหน้างานความร่วมมือ 

                                  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 
   
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
   

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็น 

 ศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ 9 สรา้งความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกันอย่างเข้มแข็ง 

 
3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที6่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครอืข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ด้านที่2 ด้านกระบวนการ 
ตัวบ่งช้ีที่2.1สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  3  ห่วง  
     พอประมาณ      มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

  12. คํานึงถงึผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
 การพัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดี  เก่ง  และมีสุขได้น้ัน  ต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  ในการร่วมวางแผน  กําหนดกิจกรรม  กํากับ  ติดตาม  ดูแล                    
อย่างใกล้ชิดเมื่อนักศึกษาไปฝึกงานในแต่ละสถานประกอบการ  และเพ่ือสนองตอบนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา  มีประสบการณ์ตรงจากการฝึกงานใน                       
สถานประกอบการงานความร่วมมือจึงมีหน้าที่ในการประสาน  ทําความเข้าใจ  เพ่ือให้สถานประกอบการมีแนวคิด
ที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของวิทยาลัยฯ 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือทําบันทึกข้อตกลง ลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ 
5.2  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาใน 
      การดูแลและพัฒนานักเรียน  นักศึกษา 
5.3  เพ่ือสร้างเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกับสถานศกึษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน  สอดคล้องกับ  
      นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  มสีถานประกอบการท่ีทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือรับนักเรียน  นักศึกษา 
         เข้าฝึกงาน  จํานวน  30  แห่ง 
6.1.2  มสีถานประกอบการท่ีได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  จํานวน  30  แห่ง 

 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  สถานประกอบการร่วมมือกับวิทยาลยัฯ  ในการดูแล  สร้างเครือข่ายสถานประกอบการ 
ร่วมกับสถานศกึษา  ใหม้ีประสิทธิภาพในการดูแลนักเรียน  นักศึกษายิ่งขึน้ 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 

1.  จัดทําโครงการ 
2.  ขั้นตอนดําเนินการ 
3.  ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนมิถุนายน 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงินรายได้ของสถานศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   15,000  บาท   

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 

5,000 
10,000 

 

รวมทั้งสิ้น   15,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

มีสถานประกอบการที่ทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝกึงาน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา ในการดูแล
และพัฒนานักเรียน  นักศึกษา  และเพ่ือสรา้งเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาให้เป็น
แนวทางเดียวกัน  สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

แบบสอบถาม 
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โครงการที่  9 
 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ,  
     งานส่งเสริมผลติผล การค้าและประกอบธุรกิจ   

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคลอ้ง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
  2.  ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
                 2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
                 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
                 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลัก                       

                                         ธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1. เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ  
                     ทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 

                            2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ                   
                               ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่  4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  7  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินโครงการบ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. โดยกําหนดเป้าหมายเพ่ือสร้าง
ความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในสถานศึกษา/การส่งเสริม
การทําธุรกิจการทําธุรกิจในสถานศึกษาเป็นone product one college โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปท่ีสนใจให้สามารถนําความรู้ 
ทักษะวิชาชีพเพ่ือสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์พร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
มาอย่างต่อเน่ือง จึงได้จัดทําโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
ขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยประกอบไปด้วยโครงการย่อยตามภารกิจ 
ต่าง ๆ ดังน้ี 

1. โครงการส่งเสริมการทําธุรกิจในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 
3. โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป       

ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง 
5.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้

พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารว่มโครงการอย่างน้อย 80 คน 
6.1.2 ครูที่ปรกึษาโครงการ เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 

 
เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ประสบการณ์ การเป็นผู้ประกอบการพร้อมเริ่มประกอบธุรกิจของ

ตนเอง 
6.2.3 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ประสบการณ์ การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 

ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 
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7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. เสนอแผนงานโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   2. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามระบุในโครงการ 

3.  สรุปผลการดําเนินการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  ลานสุขใจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    (รอจัดสรร) 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง 
9.3 นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1 แบบสอบถาม 
10.2 แบบสรุปผลโครงการ 
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โครงการที่  10 
 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนและส่งเสรมิการประกอบอาชีพ 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานส่งเสริมผลติผล การค้าและประกอบธุรกิจ    
     ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
  2.  ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
                 2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
                 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
                 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลัก                       

                                         ธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1. เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ  
                     ทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 

                            2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ                   
                               ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่  4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  7  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
 ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในหัวข้อปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธี
สอบ  และการสร้างผู้ประกอบการใหม่  เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง  
สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทําโครงการเป็นช้ินงาน  เพ่ือให้ผู้เรียนนําความรู้ที่ได้มาบูรณาการเพ่ือจัดทํา
โครงการวิชาชีพ  เป็นกลุ่ม  มีการปฏิบัติงานจริง  ทั้งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่  และสร้างรายได้ให้เกิด
กับผู้เรียนในระหว่างศึกษาอยู่ งานส่งเสริมผลิตผลฯ  จึงได้จัดทําโครงการหารายได้ระหว่างเรียนและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจของวิทยาลัยฯ การประกันคุณภาพภายนอกและนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกทําธุรกิจในสาขางานอาชีพ 
5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักในคุณค่าสาขางานอาชีพของตน 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเขา้ร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียนอย่างน้อยแผนกวิชาละ 1  โครงการ 
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียนมีการประกอบการจริงอย่างน้อย

แผนกวิชาละ 1 โครงการ 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
6.2.2   นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของตนเอง 
6.2.2   ผู้เรียนทุกสาขาอาชีพมีความตระหนักในคุณค่าสาขางานอาชีพของตน 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. เสนอแผนงานโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   2. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามระบุในโครงการ 

6.  สรุปผลการดําเนินการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      (รอจัดสรร) 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียนอย่างน้อยแผนกวิชาละ 1  โครงการ 
9.2  ผู้เรียนทุกสาขาอาชีพมีความตระหนักในคุณค่าสาขางานอาชีพของตน 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1  รายงานผลการดําเนินโครงการ ของแต่ละแผนกวิชา 
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โครงการที่  11 
 

โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2016 

 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางเสมอ  เวชสถล หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
     นายสิทธิชัย  เสาเสนา หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
  2.  ส่งเสริมใหค้รูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ 
  3.  ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ                                         
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  สารสนเทศของสถานศึกษา 

  3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  9  ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
           10  ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
          ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2556)  กําหนดวิสัยทัศน์
ของประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart  Thailand)  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชาญ
ฉลาดภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความรู้สามารถ เข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีวิจารณาญาณและรูเ้ท่าทัน (Smart People : Information Literate)  มีการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล (Smart Government) เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมอย่างย่ังยืน   
                 ตามท่ี วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ( RMS : 2007 ) ขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ทําการพัฒนาต่อยอดระบบดังกล่าวในส่วนของฐานข้อมูลงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์ ฐานข้อมูลคะแนนเก็บระหว่างเรียนและทดสอบพร้อมถ่ายโอนเข้าสู่กระบวนการวัดผลการเรียน
ผ่านศธ.02 ฐานข้อมูลการประเมินคุณภาพการสอนของครู ฐานข้อมลูการเข้าออกสถานศึกษา ฐานขอ้มูลการชําระ
เงินบํารุงการศึกษา อีกทั้งยังได้ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา                  
ให้ทันสมัยและมีความรวดเร็ว มบีทสรุปรายงานสําหรับผู้บริหารมากมาย เพ่ือนํามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในสังกัด ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ/ดําเนินงานของบุคลากรสถานศึกษา ทุกแผนก/
งานอีกยังเป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร และร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
                   งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศได้เล็งเห็นความสําคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
สถานศึกษา จึงได้จัดทําโครงการระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ให้กับผู้บริหาร/
บุคลากรในสถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากพัฒนาระบบบริหารภายในสถานศึกษาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารงาน   

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการบรหิารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS:2016) และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในวิทยาลัย 

5.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพช่องทางในการติดต่อสื่อสารภายในสถานศึกษา ระหว่างผู้บริหาร บุคลากรทกุ
แผนก/งาน ผูป้กครองกบัอาจารย์ที่ปรึกษาและเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา

อาชีวศึกษา  ( RMS : 2016 ) จํานวน 1  ระบบ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากของเดิมที่ดําเนินการมาก่อนแล้ว 
 6.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสัมมนา/เชิงปฏิบัติการเพ่ือ

สร้างความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS : 2016 ) และ
นําไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้ 
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6.2  เชิงคุณภาพ 

   บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS : 2016 ) ได้อย่างครบถ้วน และถกูต้อง และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ที่เป็นประโยชน์สถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. เสนอแผนงานโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   2. พัฒนาต่อยอดระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาจาก RMS2007 ให้เป็น RMS:2016 
   3. สร้างความเข้าใจและเผยแพร่ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS:2016  
  4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศการบริหารจัด 
  การสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS : 2016) รวมทั้งส่งเสริมการนําไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 

5.  จัดระบบให้คําปรึกษา และการนิเทศการปฏิบัติงาน 
6.  สรุปผลการดําเนินการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  ห้องประชุมเป่ียมสุข  วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย 
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  71,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
38,400 
30,660 
1,940 

ขอถัวจ่ายทุก
รายการตามที่
จ่ายจริง 

 

รวมทั้งสิ้น   71,000  
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1  คุณภาพของนักศึกษาในด้าน คณุธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นผลจากการดําเนินงานโครงการ 

9.2  วิทยาลยัมรีะบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS:2016)                   
โดยระบบดังกล่าวจะช่วยอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรสถานศึกษาทกุแผนก/งาน ใหส้ามารถดําเนินงานได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น ลดระยะเวลาและข้ันตอนการสืบคน้ข้อมลูต่างๆ ทําให้ได้ขอ้มูลที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว  ลดจํานวนเอกสารในการจัดเก็บข้อมูล และรายละเอียดต่างๆในการดําเนินงานระบบงานอาจารย์ที่
ปรึกษา  สามารถจัดทําข้อมลูบุคลากร และบทสรุปสําหรับผู้บริหารในด้านการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศกึษาได้ 
รวมทั้งมีระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดการใช้กระดาษ (Paperless) ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  12 
 

โครงการพัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเตอรเ์น็ตไรส้าย  (สัญญาณ  WIFI) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอานนท์  จันทร์หอม  รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางเสมอ  เวชสถล หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
      
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      ใหเ้ด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพ                                           
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

       4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล  สารสนเทศของสถานศึกษา 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  9  ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)  ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ต                          
ในโรงเรียนมากขึ้น เน่ืองจากมีความสะดวกสบายทั้งต่อคณะครูผู้สอน ผูป้กครอง นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากร
ภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อราชการ  โดยสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ  ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั่วทั้ง
วิทยาลัยฯ   สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสายสญัญาณอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ ลงได้ประกอบกับวิทยาลัยฯ  
มีความพร้อมด้านบุคลากรซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  คํานึงถึงความคุ้มค่าที่จะลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง   

 
5.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ใหส้ามารถใช้งานได้ครอบคลุมภายในและนอกอาคารเรียน  
2. เพ่ือสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ แก่บุคลากร ผู้ปกครอง และนกัเรียนได้อย่างทั่วถึง 
  

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  ครแูละบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  113  คน 
  6.1.2  นักเรียน  นักศึกษา  จํานวน  1,600  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 วิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุม  
       ภายในและนอก 
6.2.2 วิทยาลัยฯ สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยแก่บุคลากร ผู้ปกครอง และ                       
        นักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ – ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  180,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 

180,000 
 

 
 
 
 

 

รวมทั้งสิ้น  180,000   
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  วิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุม  
      ภายในและนอก 
9.2  วิทยาลัยฯ สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนแก่บุคลากร ผู้ปกครอง และ                         
      นักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  13 

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่  ประจําปี  พ.ศ.  2561 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  1.  ฝ่ายวิชาการ 
2.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  หัวหน้างานวิจัย  พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ 
                     ทํางานการศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 
                 2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ  

ต้องการของตลาดแรงงาน 
 
3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรือ 
                   งานวิจัยของผู้เรียน 
   5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรอื 
                   งานวิจัยของครู 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  5  ผลงานที่เป็นนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูที่ได้นําไปใช้ 
                ประโยชน์ 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
   6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล 

การจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2525  โดยกรมสามญัศึกษาได้เริ่ม
จัดการประกวด  โดยนําผลงานการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาจัดแสดงด้วยวิธีการสาธิต                    
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้ผู้เข้าชมท่ัวไป  อันเป็นผลงานของนักเรียนประกอบการเรียนการสอน 

ต่อมาในปี  พ.ศ. 2530  กรมอาชีวศึกษา  ได้นําผลงานนักเรียนนักศึกษาที่ประดิษฐ์คิดค้นจัดทํา
เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์  มกีารกําหนดรูปแบบและวิธีการนําเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 

ในปี  พ.ศ. 2533  ได้จัดแสดงและประกวดในระดับภาคและระดับชาติ  โดยได้รับการสนับสนุน
จากบริษัทเอสโซ่  ประเทศไทย  จํากัด  (มหาชน)  และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ในปี  พ.ศ.  2550  ได้เพ่ิมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ในระดับ  ปวช.  ขึ้น  และให้มี
การจัดประกวดพร้อมกับโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ  ปวส.  ทั้งในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  (อศจ.)  
ระดับภาคและในระดับชาติ  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานจากบริษัทเอสโซ่                    
ประเทศไทย  จํากัด  (มหาชน)  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยได้รับการสนับสนุน
ติดต่อกันมาโดยตลอด   

ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กระบวนการสอน  ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้คิดเป็น                 
ทําเป็น  แก้ปัญหาเป็นและกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน  สามารถวิจัยงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันและสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหผู้้สอนใช้กระบวนการสอน  ทีส่ามารถช่วยให้ผู้เรียนได้คิดเป็น  ทําเป็น  
แก้ปัญหาเป็นและกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน  สามารถวิจัยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ด้วยตนเอง 

1.2 เพ่ือให้ผู้สอนสามารถใช้เทคนิควิธีการสอนการเลือกใช้สื่อ  และกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง 

1.3 เพ่ือให้ผู้สอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน  ได้นําความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์
ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันและสังคมเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเข้าประกวดระดับ  อศจ.  จํานวน  21  ผลงานต่อปี  แบ่งเป็น 
  1.  ระดับ  ปวช.  จํานวน  12  ผลงาน 
  2.  ระดับ  ปวส.  จํานวน  9  ผลงาน 
 

- 81 -



 6.1.2  มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับ  ภาค  ภาคเหนือ  จํานวน  4  ผลงานต่อปี   
 6.1.3  มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับ  ชาติ  จํานวน  2  ผลงานต่อปี   
 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1   นักเรียน  นักศึกษาได้นําความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันและสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

  
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  ฝ่ายวิชาการ  และ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นจํานวน  106,600  บาท     
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุนเรียนฟรี  

15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 

38,600 
68,000 

 

รวมทั้งสิ้น   106,600  
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*รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ* 
 1.  ระดับ  อศจ.  จํานวน  21  ผลงานๆละ  2,000  บาท  รวมเป็นเงิน  42,000  บาท 
 2.  ระดับ  ภาค  ภาคเหนือ  จํานวน  4  ผลงานๆละ  4,000  บาท  รวมเป็นเงิน  16,000  บาท 
  ครูที่ปรึกษา  4  คน    นักศึกษา  12  คน 
  -  ค่าที่พัก  (550*1*4)+(250*4*4)  =   6,200  บาท 
  -  ค่าเบ้ียเลี้ยง  (240*4*5)+(180*12*5) =  14,400  บาท 
  -  ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง     =    3,000  บาท 
    รวมทั้งสิ้น                23,600  บาท 
 3.  ระดับชาติ  จาํนวน  2  ผลงานๆละ  5,000  บาท  รวมเป็นเงิน  10,000  บาท 

ครูที่ปรึกษา  2  คน    นักศึกษา  6  คน 
  -  ค่าที่พัก  (550*1*4)+(250*2*4)  =  4,200  บาท 
  -  ค่าเบ้ียเลี้ยง  (240*2*5)+(180*6*5) =  7,800  บาท 
  -  ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง     =  3,000  บาท 
    รวมทั้งสิ้น     15,000  บาท 
 
9.   ผลที่คาดว่าได้รับ 

นักเรียน  นักศกึษาได้นําความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันและสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการที่  14 

 
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจําปี  พ.ศ.  2561 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวมรรษพร  สีขาว  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางาน  

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 
       2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ  

ต้องการของตลาดแรงงาน 
 
3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรือ 
                   งานวิจัยของผู้เรียน 
   5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรอื 
                   งานวิจัยของครู 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  5  ผลงานที่เป็นนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูที่ได้นําไปใช้ 
                ประโยชน์ 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ในปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นผลให้ความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างทักษะวิชาชีพด้านความคิด 
วิเคราะห์ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความชํานาญ สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาสร้างผลงาน
ให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความ
เป็นอยู่ที่ ดีขึ้นของสังคมส่วนรวมต่อไป  เพ่ือให้สามารถทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนและแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ได้เล็งเห็นคุณค่าในความคิด ความเพียรพยายามและภูมิปัญญาของ
เยาวชนไทยที่สามารถประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม ่ๆ ขึ้น  จึงได้
จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ประจําปี 2561  ขึ้น เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน  รวมทั้งจะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการอาชีวศึกษาให้พัฒนาทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน และเข้าสูก่ารประกวดในระดับชาติต่อไป 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เสริมสร้างนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้             
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 
5.2  ส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบกล้าคิด 
กล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 
5.3  พัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัดและ
ปลอดภัย  เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  ส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยสามารถนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อ ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวมและ
ประเทศชาติ 

 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1   มีสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษา ส่งเข้าประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด    
          จํานวนไม่น้อยกว่า  11 ผลงานต่อปี  ในระดับชาติไม่น้อยกว่า 1  ผลงานต่อปี 

6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ผลงานสามารถนําไปสู่การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจําหน่ายได้                           
              ในเชิงพาณิชย์ 
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7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 

1.  พิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กับแผนกวิขา 
2.  จัดประชุมเตรียมการจัดทําสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
4.  จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
5.  สรุปผลการดําเนินการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานวิจัย  พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
 8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณโครงการวิจัย/สิ่งประดิษฐ์  (สอศ.)     
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

                            รายการ  

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 

50,000 
60,000 

 
 
 

  
 
 

15,000 

 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 110,000  15,000  
 
*รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ* 
 1.  ระดับ  อศจ.  จํานวน  13  ผลงานๆละ  2,000  บาท  รวมเป็นเงิน  52,000  บาท 
 2.  ระดับ  ภาค  ภาคเหนือ  จํานวน  4  ผลงานๆละ  5,000  บาท  รวมเป็นเงิน   20,000  บาท 
  ครูที่ปรึกษา  4  คน    นักศึกษา  12  คน 
  -  ค่าที่พัก  (550*2*4)+(250*3*4)  =   7,400  บาท 
  -  ค่าเบ้ียเลี้ยง  (240*4*5)+(180*12*5) =  15,600  บาท 
  -  ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง     =    3,000  บาท 
    รวมทั้งสิ้น                46,000  บาท 
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 3.  ระดับชาติ  จํานวน  2  ผลงานๆละ  6,000  บาท  รวมเป็นเงิน  12,000  บาท 

ครูที่ปรึกษา  2  คน    นักศึกษา  6  คน 
  -  ค่าที่พัก  (550*1*4)+(250*2*4)  =  4,200  บาท 
  -  ค่าเบ้ียเลี้ยง  (240*2*5)+(180*6*5) =  7,800  บาท 
  -  ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง     =  3,000  บาท 
    รวมทั้งสิ้น              27,000  บาท 
 
9.   ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับแรงจูงใจในการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน 
9.2  มีผลงานสิ่งประดิษฐ์เพ่ิมมากขึ้น เป็นผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 
9.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่มากขึ้น มีการพัฒนาไปสู่การใช้งานจริง 
9.4  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้สามารถนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น 
9.5  ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองรับการขยายตัว 

                ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 10.1  สังเกต 

10.2  แบบสอบถาม 
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โครงการที่  15 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานกังานสาํหรบัผู้บริหาร 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอานนท์  จันทร์หอม  รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ       
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพ                                           
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครบูาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

เพ่ือให้ผู้บริหารมีครุภัณฑ์เก้าอ้ีสํานักงานอย่างเพียงพอ  เพราะครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี
จนเกิดการชํารุดจนไม่สามารถใช้งานได้  ดังน้ันเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานจึงขอจัดหาครุภัณฑ์เก้าอ้ีสํานักงาน
ตามโครงการดังกล่าว  
 
5.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เก้าอ้ีสํานักงานอย่างเพียงพอ   
2. เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 
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6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ครุภัณฑ์เก้าอ้ีสํานักงาน  จํานวน  5  ตัว 
   

6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ฝ่ายบริหารมีครุภัณฑ์เก้าอ้ีสํานักงานเพียงพอ 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  ฝ่ายบริหารฯ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    35,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุนเรียนฟรี  

15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-เก้าอ้ีสํานักงาน  จํานวน  5  ตัวๆ
ละ  7,000  บาท 

   
 
 
 
 
 
 
 

35,000 

 

รวมทั้งสิ้น   35,000  
 
 
 
 
 

- 91 -



 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ฝ่ายบริหารมีครุภัณฑ์เก้าอ้ีสํานักงานที่แข็งแรงและคงทน 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  16 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอานนท์  จันทร์หอม  รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     นางเสมอ  เวชสถล  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
     นางสาวสมพิศ  พัดบัว  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
      
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคลอ้ง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ       
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพ                                           
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รกัษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก  ซึ่งหากหน่วยงานใด                           
มีการบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลใหก้ารบริหารจัดการ                    
การบริการ  การพัฒนางานด้านอ่ืน ๆ  มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 

- 94 -



5.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ   
2. เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1   -เครื่องแม่ข่าย (server)  จํานวน  1  เครื่อง 
-Mikrotik CCR 1036-12G-4S 
-Cisco 2500 Series Wireless 
 Controller for up to 25 Cisco 
 access points(1 ตัว)+AIR-CAP1702I-x-K9:Dual-bandcontroller-based    
 802.11a/g/n/ac (2 ตัว) 
-เครื่องพิมพ์ Inkjet  จํานวน  1  เครื่อง 
-เครื่องดูดฝุ่นกําลังไฟฟ้าไม่ตํ่ากว่า 2,000 วัตต์  จํานวน  1  เครื่อง 
-เก้าอ้ีสํานักงาน  จํานวน  2  ตัว 

   
6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  ฝ่ายบริหารฯ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    12,600   บาท   
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    200,000   บาท   

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-เครื่องแม่ข่าย (server) 
-Mikrotik CCR 1036-12G-4S 
-Cisco 2500 Series Wireless 
Controller for up to 25 Cisco 
access points(1 ตัว)+AIR-
CAP1702I-x-K9:Dual-
bandcontroller-based 
802.11a/g/n/ac (2 ตัว) 
-เครื่องพิมพ์ Inkjet 
-เครื่องดูดฝุ่นกําลังไฟฟ้าไม่ตํ่ากว่า 
2,000 วัตต์ 
-เก้าอ้ีสํานักงาน 

 
 
 
 
 
 

80,000 
60,000 
60,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
6,000 

 
1,600 

รวมทั้งสิ้น 200,000 12,600 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีวัสดุครภัุณฑ์เพียงพอต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  17 
 

โครงการพัฒนาห้องสาํนักงานงานบรหิารงานทั่วไป 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางธัญสินี   เป็นสุข    หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   
      
2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจํา 
   โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมชิอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพ                                         
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้                       
                     หลักธรรมาภิบาล 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

งานบริหารงานทั่วไปเป็นผู้ให้บริการด้านงานธุรการ  งานสารบรรณ  และงานเลขานุการผู้บริหาร  
มีห้องงานสํานักงานอยู่ในอาคาร 3 ช้ัน 1  จํานวน 1  ห้อง โดยใช้ห้องสํานักงานร่วมกับงานบุคลากรมีผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

เพ่ือความสะดวกในการให้บริการและความสวยงามของสถานท่ีทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน        
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งานบริหารงานท่ัวไปจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาห้อง
สํานักงานงานบริหารงานทั่วไปขึ้น ในปีงบประมาณ  2561  โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเอกสารที่มีความปลอดภัย 
และผู้ให้บริการได้อยู่ในสถานที่ทํางานที่มีสุขภาวะที่ดี 
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5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานสํานักงาน 
 5.2  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานบริหารงานทั่วไป 

 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  งานบริหารงานทั่วไปมีห้องสํานักงานน่าอยู่น่าทํางาน  มีความปลอดภัย  ผู้ใช้บรกิาร                        

มีความพึงพอใจ 100% 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  งานบริหารงานทั่วไปสามารถให้บรกิารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้รับบริการม ี                     
ความพึงพอใจ 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานบริหารงานทั่วไป   ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    39,800   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน         
1  เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

22,000 
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-ตู้เอกสารบานเลื่อน  จํานวน 
2  หลังๆละ 4,000  บาท     
-เครื่องปร้ินเตอร์   จํานวน            
1  เครื่อง 
-เก้าอ้ีสํานักงาน  จํานวน  2  ตัวๆ
ละ  1,600  บาท 

 
8,000 

 
5,000 

 
3,200 

รวมทั้งสิ้น 38,200 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

-เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เครื่อง 
-ตู้เอกสารบานเลื่อน  จํานวน  2  หลัง  
-เครื่องปร้ินเตอร์   จํานวน  1  เครื่อง 
-เก้าอ้ีสํานักงาน  จํานวน  2  ตัว 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  18 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ       นางปาริชาติ  โปยขุนทด      หวัหน้างานบุคลากร 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่ 4  ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร  ให้ครูเป็นผู้ที่มี

ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา   
มีความสามารถในการบริหารจัดการ  และเป็นผู้นําทางวิชาการ  ครูและผู้นําทางวิชาการ  ครแูละผูบ้ริหาร
สถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ  ส่งเสริมให้รับผิดชอบ 
ต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้ 
หลักธรรมมาภิบาล 
 3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา  3  ปี(2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก(สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  10  ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  3  ห่วง 
  พอประมาณ      มีเหตุผล      มีภูมิคุม้กันในตัวที่ดี 
  เง่ือนไข 
   ความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
   คุณธรรม(ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญา) 
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
  วัตถุ/สงัคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 

3.7  นโยบาย  3 D       Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
    3. กตัญญูต่อพ่อแม่  ผูป้กครอง  ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
    5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
    7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผูน้้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่
    9. มสีติรู้ตัว  รู้คิด  รูท้ํา  รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    10.รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ  
                               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น  มีไว้พอกินพอใช้    
                               ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย  และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม  เมื่อมี 
                               ภูมิคุ้มกันที่ดี 
    11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส  มคีวาม 
                               ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
    12.คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคญัของการพัฒนาองค์กรให้เจรญิก้าวหน้าซึ่งถ้ามี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากย่ิงขึ้นเท่าน้ัน   แนวทางหน่ึงที่จะช่วย
ให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ  เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน   ก็คือการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร   
เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ   ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อ
กฎหมายที่กําหนด  และการจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจกับข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา                  
ในการทํางานสามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กร  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ  
เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง   สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ   และพัฒนาองค์กรให้เจรญิก้าวหน้ามากย่ิงขึ้น 

งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรพัยากร  จึงเลง็เห็นความสําคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทําโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัยขึ้น 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
5.3  เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  เกิดการเรียนรู้จากสถานที่ 
      จริง    
5.2  เพ่ือเป็นการส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้มากย่ิงขึ้น 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ผู้บริหาร    จํานวน  5 คน 
  ข้าราชการครู   จํานวน  55 คน 
  ข้าราชการพลเรือน  จํานวน  1 คน 
  ลูกจ้างประจํา   จํานวน  4 คน 
  พนักงานราชการ   จํานวน  5 คน 
  ครูจ้างสอน   จํานวน  10 คน 
  ครูชาวต่างชาติ   จํานวน  3 คน 
  ลูกจ้างช่ัวคราว(เจ้าหน้าที่)  จํานวน  19 คน 
  ลูกจ้างช่ัวคราว(พนักงานขับรถ) จํานวน  2 คน 
  ลูกจ้างช่ัวคราว(นักการภารโรง) จํานวน  7 คน 

ลูกจ้างช่ัวคราว(แม่บ้าน)  จํานวน  2 คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว(ยาม)  จํานวน  2 คน 
 รวม   จํานวน  115 คน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ได้พัฒนาตนเอง                    
       เพ่ิมประสิทธิภาพ  และมีวิสัยทัศน์ในการทํางาน  
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
 รอจัดสรร 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  ได้รับการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมประสบการณ์วิสัยทัศน์ และ 
      ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
9.2  ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  ได้รับการสง่เสริมขวัญและกําลังใจมากย่ิงขึ้น 
9.3  ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  ได้นําเอาความรู้ที่ได้จากการสัมมนา ดูงานมาพัฒนาจัดการเรียน   
9.4  การสอน  ใหม้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1  แบบประเมิน 
 10.2  เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่  19 
 

โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ       นางปาริชาติ  โปยขุนทด  หัวหน้างานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัยากร 
           งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่ 1  เร่งรัดปฏิรูปการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ใหม้ีการการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบ                    

และกระบวนการ  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  ทนัเหตุการณ์  ทันโลก  
ให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา  ใหผู้้เรียนทุกระดับทุกประเภท  รวมถึง  
เด็กพิการและด้อยโอกาส  มคีวามรู้  และทกัษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป  โดยเฉพาะทักษะการอ่าน  
การเขียน  และการคิด  เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง  และโลกของการทํางาน 

ข้อที่ 3  เร่งปรบัระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  มีการ
ประสานสัมพันธ์กับเน้ือหา  ทักษะ  และกระบวนการเรียนการสอน  ประกอบไปด้วย  มาตรฐานและการ
ประเมิน  หลักสูตรและการสอน  การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อที่ 6  เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเขม้แข็ง  มีแรงบนัดาลใจ  และมี
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน  เป็นสถานศึกษาคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพ  ที่สามารถ
จัดการเรียน  การสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 

 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
 3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา  3  ปี(2561-2565) 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ  ให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะใน  
                                         การทํางาน  การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ 
                    ความต้องการของตลาดแรงงาน 
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 3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 

                             ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 
 3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก(สมศ.) 
  ตัวบ่งช้ีที่  19  มาตรการส่งเสริม  (ภายในสถานศึกษา) 
  1. ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานกําลังคนสู่สากล 
  2. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  3  ห่วง 
  พอประมาณ     มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  เง่ือนไข 
   ความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
   คณุธรรม(ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญา) 
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 

 3.7  นโยบาย  3 D   Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
        Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
        Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
    3. กตัญญูต่อพ่อแม่  ผูป้กครอง  ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
    5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
    7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผูน้้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่
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    9. มสีติรู้ตัว  รู้คิด  รูท้ํา  รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
    10.รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ  
                               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น  มีไว้พอกินพอใช้   
                               ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย  และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม  เมื่อมี 
                               ภูมิคุ้มกันที่ดี 
    11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส  มคีวาม 
                               ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
    12.คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้มีมาตรฐานสู่สากล ในปีการศึกษา 2555 สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาค
ภาษาอังกฤษ รูปแบบ Mini English Program หลากหลายสาขาที่มีความเช่ียวชาญ ชํานาญการ จํานวน 33 
แห่ง ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ยกระดับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Mini English Program ในปี
การศึกษา 2561 จํานวน 1 หลักสูตร คือ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว สาขาวิชาการท่องเท่ียว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่เรียนหลักสูตร
ดังกล่าวจึงได้จัดทําโครงการจ้างครูชาวต่างชาติในการเรียนการสอนรายวิชา  ภาคภาษาอังกฤษ  เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และในชีวิตประจําวัน 
 5.2. สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนโดนใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน 
 
6. เป้าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มีความรู้  เกิดทักษะในการสือ่สาร  
                             ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มีความรู้  เกิดทักษะในการสือ่สาร 
                              ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เขียนโครงการ 
  2. ขออนุมัติโครงการ 
  3. ดําเนินโครงการ 
  4. รายงานผลการดําเนินโครงการ 
  5. ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ : เดือนตุลาคม 2560– เดือนกันยายน 2561 
  สถานที่ดําเนินโครงการ  : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    312,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
312,000 

งบหน้า
รายจ่าย
ประจําปี 
2561 

รวมทั้งสิ้น   312,000  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศกึษา มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนหลักสูตร Mini English Program ในสาขา
วิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ในการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศตลอดจนใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันได้ 
 
10. การติดตาม และการประเมินผล  โครงการ 
 แบบสังเกต แบบสอบถาม 
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โครงการที่  20 
 

โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ  แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ ์
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ       นางปาริชาติ  โปยขุนทด  หัวหน้างานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัยากร 
           งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่ 1  เร่งรัดปฏิรูปการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ใหม้ีการการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและ

กระบวนการ  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  ทันเหตุการณ์  ทันโลก  ให้
สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา  ใหผู้้เรียนทุกระดับทุกประเภท  รวมถึง  
เด็กพิการและด้อยโอกาส  มคีวามรู้  และทกัษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป  โดยเฉพาะทักษะการอ่าน  
การเขียน  และการคิด  เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง  และโลกของการทํางาน 

ข้อที่ 3  เร่งปรบัระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  มีการ
ประสานสัมพันธ์กับเน้ือหา  ทักษะ  และกระบวนการเรียนการสอน  ประกอบไปด้วย  มาตรฐานและการ
ประเมิน  หลักสูตรและการสอน  การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อที่ 6  เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเขม้แข็ง  มีแรงบนัดาลใจ  และมี
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน  เป็นสถานศึกษาคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพ  ที่สามารถ
จัดการเรียน  การสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 

 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
 3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา  3  ปี  (2561-2565) 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ  ให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะใน  
                                         การทํางาน  การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ 
                    ความต้องการของตลาดแรงงาน 
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 3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 
                                       ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 
 3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก(สมศ.) 
  ตัวบ่งช้ีที่  19  มาตรการส่งเสริม  (ภายในสถานศึกษา) 
  1. ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานกําลังคนสู่สากล 
  2. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  3  ห่วง 
  พอประมาณ     มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  เง่ือนไข 
   ความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
   คณุธรรม(ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญา) 
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 

 3.7  นโยบาย  3 D  Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
       Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
       Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
    3. กตัญญูต่อพ่อแม่  ผูป้กครอง  ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
    5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
    7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผูน้้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่
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    9. มสีติรู้ตัว  รู้คิด  รูท้ํา  รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
    10.รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ  
                               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น  มีไว้พอกินพอใช้   
                               ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย  และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม  เมื่อมี 
                               ภูมิคุ้มกันที่ดี 
    11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส  มคีวาม 
                               ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
    12.คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ปัจจุบันทั่วโลกมีการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่  โดยการนําเทคโนโลยีและการใช้ความรู้เป็นฐานเพ่ือการ
พัฒนา ทําให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมในการสร้างและพัฒนาระบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเป็นรากฐานที่มั่นคง
แข็งแรงในการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภาษาต่างประเทศเป็นอีก
ด้านหน่ึงที่จําเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาหน่ึงที่คนทั่วโลกนิยมใช้ใน
การติดต่อสื่อสาร 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 5.2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ใหม้ีความรู้  ทักษะ  
                เทคนิคและวิธีสอนและประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ 
 5.3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 
 
6. เป้าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  2  คน  มาปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  เพ่ือเสริมความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน       
                             ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ 
        6.2.2 เสรมิสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ สรา้งความสัมพันธ์  
                             ระดับประเทศ 
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เขียนโครงการ 
  2. ขออนุมัติโครงการ 
  3. ดําเนินโครงการ 
  4. รายงานผลการดําเนินโครงการ 
  5. ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ : เดือนตุลาคม 2560– เดือนกันยายน 2561 
  สถานที่ดําเนินโครงการ  : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    624,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
624,000 

งบหน้า
รายจ่าย
ประจําปี 
2561 

รวมทั้งสิ้น   624,000  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา  ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
 
10. การติดตาม และการประเมินผล  โครงการ 
 แบบสังเกต  แบบสอบถาม 
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โครงการที่  21 
 

โครงการไม่เคยขาด  ไม่เคยลา  ไม่เคยมาสาย  ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ       นางปาริชาติ  โปยขุนทด      หวัหน้างานบุคลากร 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่ 4  ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร  ให้ครูเป็นผู้ที่มี

ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษา   
มีความสามารถในการบริหารจัดการ  และเป็นผู้นําทางวิชาการ  ครูและผู้นําทางวิชาการ  ครแูละผูบ้ริหาร
สถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ  ส่งเสริมให้รับผิดชอบ 
ต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

 ข้อที่ 9  เร่งปรบัระบบการบริหารงานบุคคล  มุ่งเน้นความถูกต้อง  เหมาะสม  เป็นธรรม  
ปราศจากคอร์รัปช่ัน  ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ  
 สร้างภาวะจูงใจ  แรงบันดาลใจ  และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหน้าที่ 

 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้ 
                                          หลักธรรมมาภิบาล 
 3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา  3  ปี  (2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก(สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  10  ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  3  ห่วง 
 พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
  เง่ือนไข 
   ความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
   คุณธรรม(ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญา) 
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
  วัตถุ/สงัคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 

 3.7  นโยบาย  3 D       Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
    3. กตัญญูต่อพ่อแม่  ผูป้กครอง  ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
    5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
    7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผูน้้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่
    9. มีสติรูตั้ว  รู้คิด  รูท้ํา  รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    10.รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ  
                               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น  มีไว้พอกินพอใช้    
                               ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย  และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม  เมื่อมี 
                               ภูมิคุ้มกันที่ดี 
  11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส  มีความ 
                               ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
    12.คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคญัของการพัฒนาองค์กรให้เจรญิก้าวหน้าซึ่งถ้ามี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากย่ิงขึ้นเท่าน้ัน   แนวทางหน่ึงที่จะช่วย
ให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ  เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน   ก็คือการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร   
เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ   ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อ
กฎหมายที่กําหนด  และบุคลากรทางการศึกษาในการทาํงานสามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายใน
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือเป็นการส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้มากย่ิงขึ้น 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ผู้บริหาร    จํานวน  5 คน 
  ข้าราชการครู   จํานวน  55 คน 
  ข้าราชการพลเรอืน  จํานวน  1 คน 
  ลูกจ้างประจํา   จํานวน  4 คน 
  พนักงานราชการ   จํานวน  5 คน 
  ครูจ้างสอน   จํานวน  10 คน 
  ครูชาวต่างชาติ   จํานวน  3 คน 
  ลูกจ้างช่ัวคราว(เจ้าหน้าที่)  จํานวน  19 คน 
  ลูกจ้างช่ัวคราว(พนักงานขับรถ) จํานวน  2 คน 
  ลูกจ้างช่ัวคราว(นักการภารโรง) จํานวน  7 คน 

ลูกจ้างช่ัวคราว(แม่บ้าน)  จํานวน  2 คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว(ยาม)  จํานวน  2 คน 
 รวม   จํานวน  115 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  มีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน 
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7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  ได้รับการส่งเสริมขวัญและกําลังใจมากย่ิงขึ้น 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
10.1  แบบประเมิน 

 10.2  เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่  22 
 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ีสํานักงาน  งานบุคลากร  
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางปาริชาติ  โปยขุนทด  หวัหน้างานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
       
2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจํา 
   โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมชิอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพ                                         
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้หลักธรรมา                     
                    ภิบาล 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ด้วยงานบุคลากรมีเก้าอ้ีสํานักงานไม่เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงานบุคลากร  และผู้มาติดต่อราชการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานบุคลากรสะดวกและรวดเร็วขึ้น และมีครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  
5. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์สํานักงานในการปฏิบัติงานบุคลากร 
 2.  เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของงานบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 การปฏิบัติงานของงานบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 90 % 
6.1.2    มีเก้าอ้ีสํานักงาน  จํานวน  3  ตัว 
 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1  มีเก้าอ้ีสํานักงานเพียงพอต่อจํานวนบุคลากร 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานบริหารงานทั่วไป   ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    4,800   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-เก้าอ้ีสํานักงาน  จํานวน  3  ตัวๆ
ละ  1,600  บาท 

   
 
 
 
 
 
 
 

4,800 

 

รวมทั้งสิ้น   4,800  
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
1.  เจ้าหน้าที่งานบุคลากรดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2. เจ้าหน้าที่งานบุคลากรสามารถใช้เป็นอุปกรณ์สํานักงานในการปฏิบัติงานได้ 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

1. เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  23 
 

โครงการจัดซ้ือเครื่องปร้ินเตอร์  งานการเงิน 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางวิกานดา  ละอองเดช    หัวหน้างานการเงิน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
         
2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจํา 
   โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมชิอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพ                                         
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้หลักธรรมา                     
                    ภิบาล 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก  ซึ่งหากหน่วยงานใด                          
มีการบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลใหก้ารบริหารจัดการ                   
การบริการ  การพัฒนางานด้านอ่ืน ๆ  มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของงานการเงินปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือให้บรกิารด้านใบเสร็จรับเงินและขอ้มูลต่าง ๆ ใหกั้บบุคคลภายในและภายนอกองค์กร 
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6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 - เครื่องปร้ินเตอร์ จํานวน  1  เครื่อง 
 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  -เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานการเงิน   ฝ่ายบริหารทรพัยากร  
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    5,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-เครื่องปร้ินเตอร์   จํานวน            
1  เครื่อง 

   
 
 
 
 
 
 

5,000 

 

รวมทั้งสิ้น   5,000  
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 เครื่องปร้ินเตอร์  จํานวน  1  เครื่อง 
 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 ผลงานการปฏิบัติงานของงานการเงิน 
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โครงการที่  24 
 

โครงการจัดหาวัสดุเพื่องานบัญช ี
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางรุ่งฤดี  เดชฟุ้ง   หัวหน้างานบัญชี  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
      
2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจํา 
   โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมชิอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพ                                         
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้หลักธรรมา                     
                    ภิบาล 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ระบบการบริหารสํานักงานงานบัญชีมีเอกสารซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบเป็นจํานวนมาก และเป็น
เอกสารที่มีความสําคัญต่อองค์กรภายในสถานศึกษาเป็นอย่างสูง เพ่ือการพัฒนาห้องปฏิบัติงานให้น่าอยู่ สะอาด 
และมีบรรยากาศที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและผู้ใช้บริการ 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของงานบัญชีมีการเก็บเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2  เพ่ือใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมเอกสารของงานบัญชีเพ่ือเก็บรวบรวมเอกสารสําคญั 
5.3  เพ่ือใช้พัฒนาห้องปฏิบัติงานงานบัญชีให้น่าอยู่ สะอาด และมีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 
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6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1กล่องพลาสติกขนาดใหญ่  จํานวน 6 ใบ 

 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1  ห้องปฏิบัติงานบัญชีมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์มากขึ้น 
6.2.2  ห้องปฏิบัติงานบัญชีสะอาด น่าอยู่ มีบรรยากาศในห้องดีขึ้น 
6.2.3  ห้องปฏิบัติงานบัญชีเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานสาํคัญทางงานการเงินได้อย่างปลอดภัย 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานบัญชี   ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    3,300   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 

3,300 

รวมทั้งสิ้น 3,300 
 
 
 
 

- 127 -



9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  กล่องพลาสติกขนาดใหญ่  จํานวน 6 ใบ 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  25 
 

โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลงิยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานพัสดุ    ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดย 
                                          ใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการบบริหารความเสี่ยง 
 

 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล        มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D      Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคุีณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
  8. มรีะเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รูป้ฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

  12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานต้นสังกัด 
ดังน้ันจึงจําเป็นเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุเช้ือเพลิงยานพาหนะให้พร้อมในการใช้งานต่อไป 
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5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุเช้ือเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
5.2 เพ่ือให้การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 วัสดุเช้ือเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จํานวน 6 คัน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการ 

2. ดําเนินการ 
3. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณผลผลิต ปวส.        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    120,000   บาท   
จากเงินรายได้สถานศึกษา         เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    50,000   บาท   

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย จํานวนเงิน
หมายเหตุ รายการ งบประมาณ อุดหนุน

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนนิงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 

120,000 

 
 
 

50,000 

งบประมาณได้
ต้ังไว้ในงบ

หน้ารายรับ – 
รายจ่าย
ประจําปี  
2561 

รวมทั้งสิ้น 120,000 50,000 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ มีวัสดุเช้ือเพลิงใช้อย่างเพียงพอ 
9.2 ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1 สรุปรายงานและดําเนินงานโครงการ 
10.2 ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
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โครงการที่  26 
 

โครงการซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานพัสดุ    ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดย 
                                          ใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการบริหารความเสี่ยง 
 

 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล        มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D      Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคุีณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ด้วยวิทยาลัยฯ มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ และหน่วยงาน
ต้นสังกัด ดังน้ันเพ่ือยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะใหม่ จึงจําเป็นต้องมีการ
ซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือเตรียมการซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
5.2 เพ่ือยืดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
5.3 เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติงานภารกิจ 

 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 ซ่อมแซมยานพาหนะที่ชํารุดตามจํานวน 

 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการ 

2. ดําเนินการ 
3. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณผลผลิต ปวช.        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    50,000   บาท   
จากเงินงบประมาณผลผลิต ปวส.        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    80,000   บาท   
จากเงินรายได้สถานศึกษา         เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    20,000   บาท   

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนนิงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 

130,000 

 
 
 

20,000 

งบประมาณได้
ต้ังไว้ในงบ

หน้ารายรับ – 
รายจ่าย
ประจําปี  
2561 

รวมทั้งสิ้น 130,000 20,000 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1 สรุปรายงานและดําเนินงานโครงการ 
10.2 ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
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โครงการที่  27 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานพัสดุ  
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัสดุ   ฝ่ายบริหารทรัพยากร    
   
2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจํา 
   โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมชิอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพ                                         
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้หลักธรรมา                     
                    ภิบาล 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

เน่ืองด้วยงานพัสดุ มีภาระงานหลายด้าน และต้องดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ ใหท้ันต่อความต้องการใช้ของบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ซึ่งในปัจจุบัน งานพัสดุมี
ครุภัณฑ์ที่ชํารุด ทําให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังน้ันจึงจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือทดแทน 
เปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชํารุด ซึ่งจะช่วยทําให้การทํางานได้ผลดี และงานสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ สําหรบัใช้ในการปฏิบัติงาน 
5.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร ์  จํานวน  1  เครื่อง  
6.1.2 เก้าอ้ีสํานักงาน   จํานวน  2  ตัว 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เสนอโครงการ 

2. ขั้นตอนดําเนินการ 
3. ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    8,700   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์  จํานวน          
1 เครื่อง 
- เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว 

   
 
 
 
 
 
 

5,500 
 

3,200 

 

รวมทั้งสิ้น   8,700  
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 เครื่องพิมพ์เลเซอร ์  จํานวน  1  เครื่อง 
9.2 เก้าอ้ีสํานักงาน   จํานวน  2  ตัว 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ 
 

 
 

 
 
 

- 140 -



โครงการที่  28 
 

โครงการจัดทาํสื่อประชาสัมพันธ ์
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ       งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 
3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการบริหารความเสี่ยง 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 

- 141 -



 
 
 3.7  นโยบาย  3  D      Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จรยิธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครบูาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
   8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รูป้ฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

การส่ือสารถือว่าเป็นปัจจัยหลักของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างให้
เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ตรงของวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์   เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในการทํางานของบุคลากร สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย อันเกิดประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ
และงานราชการ   

จากเหตุผลดังกล่าวงานประชาสัมพันธ์จึงจัดโครงการสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือปรับปรุงงาน
ประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย  ส่งเสริมความเข้าใจทั้งบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจนการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์   กิจกรรมที่ดําเนินการภายในวิทยาลัยฯ สู่องค์กรภายนอก เช่ือม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร  โดยมีกรอบงานงานประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปน้ีจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่เน้นการประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวผ่านระบบสังคมออนไลน์  
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  สถานศึกษามีอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
5.2  บุคลากรได้ใช้อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว 
5.3  สนองตอบพันธกิจของวิทยาลัย  การประกันคุณภาพภายใน (สอศ.)และคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด 2.50 x 6.10  จํานวน  10 แผ่น 
6.1.2 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด 3 x 1.50 จาํนวน  10 แผน่ 
6.1.3 ไมโครโฟนประชาสัมพันธ์  1 ชุด 
6.1.4 สื่อสิ่งพิมพ์แผน่ผับประชาสัมพันธ์  1,000 ฉบับ  
6.1.5 จองพ้ืนที่ลงนามถวายพระพร   6  ฉบับ 
6.1.6 ลงภาพข่าวกิจกรรมวารสารบ้านช้างจํานวน  12  ฉบับ 

 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ได้พัฒนา
ตนเองเพ่ิมประสิทธิภาพ  และมีวิสัยทัศน์ในการทํางาน  

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    42,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
 

 
 

37,000 
5,000 

รวมทั้งสิ้น 42,000 
 
9.   ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  เพ่ือให้งานประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
9.2  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยมีประสทิธิภาพและ 
ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
9.3  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

      10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการที่  29 
 

โครงการทําบตัรประจําตัว นักเรียน นักศกึษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศกึษา 2561 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธีระพงษ์  กระการดี  หัวหน้างานทะเบียน 
     ฝ่ายบริหารทรพัยากร 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคลอ้ง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผู้เรยีนสู่มาตรฐานสากล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561 – 2563) 
ยุทธศาสตร์ที่3  พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้าเรียน 

 
 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
  
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสตัย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
ในการจัดการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาจะต้องออกบัตรประจําตัว

นักเรียนนักศึกษาเพ่ือเป็นหลักฐานการเป็นนักเรยีนนักศึกษาจนจบหลักสูตรและบัตรประจําตัวยังใช้
ร่วมกับงานอ่ืนๆภายในสถานศึกษาจะต้องมีรูปแบบที่อํานวยความสะดวกงานทะเบียนจึงพิจารณาเห็นว่า
บัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาควรจะมีความคงทนถาวรแบบพลาสติกโดยการติดต่อบริษัทที่รับจัดทาํ
บัตรและขอจัดสรรจากเงินระดมทรัพยากรท่ีเก็บจากนักเรียนนักศึกษาเข้าใหม่เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการทํา
บัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาคนละ 100 บาท 
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5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือทําบัตรนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.1 และ ปวส.1ทุกช้ันทุกแผนกวิชา 
5.2  นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจําตัว เพ่ือใช้บริการของทางวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก 
      วิทยาลัยฯ 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียนนักศึกษาระดับช้ันปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชาได้มีบัตรประจําตัว                               
         ใช้ตลอดหลักสูตร 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียน นักศึกษา มบัีตรประจําตัวที่สวยงามและคงทนถาวร 
6.2.2  นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้บัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาเพ่ือรับบริการของ                       
        ทางวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอกวิทยาลัยฯ 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เขียนโครงการนําเสนอ 

2. ดําเนินงานตามโครงการ 
3. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 
   สถานที่ดําเนินโครงการ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้ของสถานศึกษา    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   50,000    บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 

50,000 

 

รวมทั้งสิ้น   50,000  
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  งานทะเบียนสามารถให้บริการในการออกบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาใหมทุ่กคน                                
      ในปีการศึกษา 2561ได้อย่างเป็นระบบ 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
10.1 จํานวนบัตรนักเรียน นักศึกษา 
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพบัตรนักเรียน นักศึกษา 
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โครงการที่  30 
 

โครงการจัดทาํใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรงานทะเบียน 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธีระพงษ์  กระการดี  หัวหน้างานทะเบียน 
     ฝ่ายบริหารทรพัยากร 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ    ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผู้เรยีนสู่มาตรฐานสากล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561 – 2563) 
ยุทธศาสตร์ที่3  พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
  ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้าเรียน 

 
 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
  
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตรของผู้สําเร็จ

การศึกษา ในระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 มีความถูกต้อง ชัดเจน คงทน สวยงาม เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3

       และ ปวส.2  ทกุช้ันทุกแผนกวิชา 
5.2  นักเรียน นักศึกษามีใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตร เพ่ือใช้ในการสมัครศกึษา   

       ต่อทีส่ถาบันอ่ืน และ การสมัครทํางาน 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียนนักศึกษาระดับช้ันปวช.3   และปวส.2  ทกุแผนกวิชาได้ใบแสดงระเบียนผล 
        การเรียนและ ใบประกาศนียบัตรใช้ตลอดการจบหลักสูตร 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียน นักศึกษา มใีบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตรที่สวยงามและ

 คงทนถาวร 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เขียนโครงการนําเสนอ 

2. ดําเนินงานตามโครงการ 
3. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคมและ เดือนมีนาคม 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้ของสถานศึกษา    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   19,500    บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 

19,500 

รวมทั้งสิ้น 19,500 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  งานทะเบียนสามารถให้บริการในการพิมพ์ใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตร
 นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทุกคนได้อย่างเป็นระบบ 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1  จํานวนใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา 
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โครงการที่  31 
 

โครงการจัดซ้ือเครื่องปร๊ินเตอร์ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
1.  ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    นายวรพันธ์  เพ่ิมพูล   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง / เช่ือมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ       
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพ                                         
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพ                                        
                    โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก  ซึ่งหากหน่วยงานใด                          
มีการบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลใหก้ารบริหารจัดการ                  
การบริการ  การพัฒนางานด้านอ่ืน ๆ  มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 5.2  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้งานบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  งานบริหารทรัพยากรมีเครื่องปร้ินเตอร์  จํานวน  1  เครื่อง 
  

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  งานบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  ฝ่ายบริหารฯ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    5,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-เครื่องปร้ินเตอร์  จํานวน             
1  เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

รวมทั้งสิ้น 5,000 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  เครื่องพิมพ์ระบบ All in One     จํานวน  1  เคร่ือง 
 

10.  การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
 10.1  แบบสอบถาม 
 10.2  เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  32 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั 

 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ      งานอาคารสถานที ่ ฝ่ายบริหารทรพัยากร 

 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.)    
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดย 
                                          ใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการบบริหารความเสี่ยง 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล        มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D      Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
  8. มรีะเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รูป้ฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

  12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

3. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพ่ือรองรับการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน นักศกึษา  
 ซึ่งระบบประปาถือได้ว่าเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต ถือเป็นสาธารณูปโภคที่สําคัญ มนุษย์
ทุกคนต้องใช้นํ้าในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน ระบบประปาที่ดีทําให้มีนํ้ากินนํ้าใช้ที่สะดวก
ทั่วถึง จากความสําคัญดังกล่าวน้ี งานอาคารสถานที่จึงได้จัดทําการปรับปรุงระบบประปาภายใน
วิทยาลัยฯ ใหม้ีนํ้าใช้ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการในแต่สถานที่ภายในวิทยาลัยฯ 
 

4. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือปรับปรุงระบบประปา ที่ชํารุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน ภายในวิทยาลัยฯ 

และตามอาคารเรียน ตลอดจนอาคารประกอบต่าง ๆ 
 5.2 เพ่ือให้มีนํ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีระบบประปาที่มีคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ 
 

5. เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาภายในวิทยาลัยฯ 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  มีระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ สามารถจ่ายนํ้าประปาได้อย่างทั่วถึง 
      
 7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการ 

2. ดําเนินการ 
3. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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 8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลางที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     50,000         บาท  
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ  

จํานวนเงิน 

หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 
เรียนฟรี  15  ปี 

รายได้ 
สถานศึกษา 

งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 
 

50,000 
 
 

 

 

รวมทั้งสิ้น   50,000  
      
 9.   ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  มีระบบประปาไว้ใช้ภายในวิทยาลัยฯ อย่างทั่วถึงทุกจุด 
 
   10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 10.1  ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 10.2  รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
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โครงการที่  33 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมชิอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดย 
                                          ใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการบบริหารความเสี่ยง 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล        มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D      Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถกูต้อง 
  8. มรีะเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รูป้ฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

  12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

3. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล 
 เน่ืองจากระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ มีการใช้งานมากกว่า 30 ปี ทําให้มีการเสื่อมสภาพและ
หมดอายุการใช้งาน จึงทําให้ไฟฟ้าลัดวงจร และไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ต่อเน่ือง เน่ืองจากใช้ไฟฟ้ามากเกินกําลัง
ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะรับได้ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ และลดความเสี่ยงจึงควร
ดําเนินการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ และอาคารเรียนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับครู                   
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นักเรียน นักศึกษา บุคลากร พร้อมเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับบุคคลกลุ่มดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่
ของตนได้อย่างเต็มที่ 
 

4. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
 5.2  เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มีจํานวนมากขึ้น 
 5.3  เพ่ือสร้างความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและลดความเสี่ยง 
 5.4  เพ่ือเป็นการบริการให้กับบุคลากรของทางวิทยาลัยฯ ในทุกฝ่าย 

 
5. เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 7.1  เชิงปริมาณ  
7.1.1  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ และอาคารเรียนประกอบให้มี

ประสิทธิภาพและไม่เกิดปัญหาการใช้งาน 
 7.2  เชิงคุณภาพ 

7.2.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบที่มีการใช้ไฟฟ้า เพ่ือลดความเสี่ยงและเกิด
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ และบุคลากร 

 
       7.   กิจกรรมและหรือขัน้ตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
   ขั้นตอนการดําเนินการ 
   1. จัดทําโครงการ 

2. ดําเนินการ 
3. สรุปผลการดําเนินงาน 

  ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
    สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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 8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     50,000         บาท  
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ  

จํานวนเงิน 

หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 
เรียนฟรี  15  ปี 

รายได้ 
สถานศึกษา 

งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 
 

50,000 
 
 

 

 

รวมทั้งสิ้น   50,000  
      
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  วิทยาลัยฯ มีระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
 9.2  เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและลดความเสี่ยง 
 9.3  บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีไฟฟ้าใช้งานได้อย่างเหมาะสมและไม่เกิดอันตรายในการใช้งาน 
 
10.  การติดตาม และประเมินผล 

10.1  สรุปรายงานและการดําเนินงานของโครงการ  
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โครงการที่  34 
 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์และน้ํายาทําความสะอาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานอาคารสถานที่    ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดย 
                                          ใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการบบริหารความเสี่ยง 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล        มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D      Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม 
  6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
  8. มรีะเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รูป้ฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

  12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพ่ือรองรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา  
 ปัจจุบันอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายพ้ืนที่และสร้าง
อาคารเรียน อาคารประกอบเพ่ิมขึ้นหลายหลัง แต่ละหลังก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่และประโยชน์ใช้สอย ซึ่งพ้ืนที่และอาคารแต่ละหลังจําเป็นอย่างย่ิงต้องมีการดูแลและ
บํารุงรักษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องความเป็นระเบียบ ความสะอาด เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอนให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น ในการดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ จําเป็นอย่างย่ิง
ต้องมีอุปกรณ์ และน้ํายาทําความสะอาดที่เพียบพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือความคล่องตัวในการ
ดูแลรักษาความสะอาด  

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ และนํ้ายาทําความสะอาดอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 
5.2  เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ต่าง ๆ ห้องนํ้า ห้องส้วม และบริเวณต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ให้สะอาด

เป็นระเบียบ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
5.3  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผูม้าติดต่อราชการ  
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ ตลอดจนนํ้ายาทําความสะอาด ที่เพียบพร้อม พอเพียง 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 อาคารสถานท่ีต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
        ตามเกณฑ์ 

 
       7.   กิจกรรมและหรือขัน้ตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
   ขั้นตอนการดําเนินการ 
   1. จัดทําโครงการ 

2. ดําเนินการ 
3. สรุปผลการดําเนินงาน 

  ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
    สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลางทีม่า  การดําเนินโครงการ 
 ต้ังไว้ในงบหน้ารายรับ-รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  สามารถจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และนํ้ายาทําความสะอาด เพียงพอต่อความต้องการ 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 10.1  ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 10.2  รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองทุกระยะตามข้ันตอนที่ระบุ 
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โครงการที่  35 
 

โครงการจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานอาคารสถานที่    ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดย 
                                          ใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการบบริหารความเสี่ยง 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล        มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D      Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพ่ือรองรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา  
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 ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะ นับว่าเป็นปัญหาของวิทยาลัยฯ สาเหตุเน่ืองมาจากผู้เรียนมีจํานวน
มากขึ้น ขยะก็เพ่ิมขึ้น และได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการขยะ จึงมีความจําเป็นต้องจ้างเหมา
บริการขน และกําจัดขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองสุโขทัย เพ่ือกําจัดขยะอย่างถูกวิธี 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  พัฒนาคุณภาพด้านความสะอาดของอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้ได้รับความพึงพอใจจาก
นักเรียน นักศกึษา บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ  

5.2 เสริมสร้างสุขภาพและอนามัยที่ดีแก่บุคลากร นักเรียน นักศกึษา บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มา
ติดต่อราชการ 

5.3 รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อย่างต่อเน่ือง 
5.4  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบ สถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1  มีอาคารเรียน และอาคารประกอบ และสถานทีแ่วดล้อมต่าง ๆ ทีส่ะอาด                             
        และถูกสุขอนามัย 
 

      7.   กิจกรรมและหรือขัน้ตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
   ขั้นตอนการดําเนินการ 
   1. จัดทําโครงการ 

2. ดําเนินการ 
3. สรุปผลการดําเนินงาน 

  ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
    สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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 8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
  ต้ังไว้ในงบหน้ารายรับ-รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  จํานวน  14,400  บาท 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  การรักษาความสะอาดตัวอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

9.2  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และผูม้าติดต่อราชการ ประทับใจ 
9.3  มีสถานทีใ่นการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในวิทยาลยัฯ ที่ถูกวิธี 
9.4  เกิดทัศนียภาพที่สวยงามในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 10.1  ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 10.2  รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองทุกระยะตามข้ันตอนที่ระบุ 
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โครงการที่  36 
 

โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซมปูกระเบื้องหอ้งน้ําและเปลีย่นโถส้วม 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานอาคารสถานที่     ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  แก้ไขปัญหาทุจรติประพฤติมิชอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดย 
                                          ใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการบบริหารความเสี่ยง 
 

 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล        มภูีมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D      Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทําการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี  เพ่ือรองรับการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน  นักศึกษา 

ปัจจุบันอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ  ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  มีการขยายพื้นที่และสร้าง
อาคารเรียน  อาคารประกอบเพ่ิมขึ้นหลายหลัง  แต่ละหลังก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่แตกต่างกันไปตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่และประโยชน์ใช้สอย  ซึ่งพ้ืนที่และอาคารแต่ละหลังจําเป็นอย่างย่ิงต้องมีการดูแลและ
บํารุงรักษา  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องความเป็นระเบียบ  ความสะอาด  เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการเรียน                
ซึ่งอาคาร  6  ได้ก่อสร้างมานานพ้ืนที่กระเบ้ืองห้องนํ้าเปลี่ยนสีเป็นซีดขาวดูไม่สะอาด  โถส้วมมีคราบสีเหลือง
และบางโถส้วมหลุดจากพ้ืนกระเบ้ือง 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือจัดซ่อมแซมปูพ้ืนกระเบ้ืองห้องนํ้าและเปลี่ยนโถส้วม  อาคาร  6 
5.2 เพ่ือสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่เกิดกับนักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากร 
5.3 เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุจุดประสงค์ 

 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 จัดซ่อมแซมปูพ้ืนกระเบื้องห้องนํ้าและเปลี่ยนโถส้วม  อาคาร  6 

 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 อาคารเรียนมีความปลอดภัย  เพ่ือลดความเสี่ยงอันเกิดกับนักเรียน  นักศึกษา  และ
บุคลากรในสถานศึกษา 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการ 

2. ดําเนินการ 
3. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ   อาคาร  6  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    65,000   บาท   

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 

  
 

65,000 

 

รวมทั้งสิ้น   65,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ได้อาคารเรียนที่ปลอดภัย 
9.2  ได้ห้องนํ้าที่สะอาดและพร้อมใช้งาน 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ  คุณภาพ  ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
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โครงการที่  37 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนหย่อมหน้าอาคาร  3  และจัดทําปา้ยสถานศึกษารางวลัพระราชทาน 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานอาคารสถานที่     ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดย 
                                          ใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการบบริหารความเสี่ยง 
 

 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล        มภูีมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D      Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทําการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี  เพ่ือรองรับการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน  นักศึกษา 

ปัจจุบันอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ  ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  มีการขยายพื้นที่และสร้าง
อาคารเรียน  อาคารประกอบเพ่ิมขึ้นหลายหลัง  แต่ละหลังก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่แตกต่างกันไปตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่และประโยชน์ใช้สอย  ซึ่งพ้ืนที่และอาคารแต่ละหลังจําเป็นอย่างย่ิงต้องมีการดูแลและ
บํารุงรักษา  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องความเป็นระเบียบ  ความสะอาด  เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการเรียน                
ซึ่งการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนหย่อมหน้าอาคาร  3  เป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษาให้ดูสวยงามเป็นสง่า
รวมทั้งการจัดทําป้ายสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนหย่อมหน้าอาคาร  3 และจัดทําป้ายสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนหย่อมหน้าอาคาร  3 และจัดทําป้ายสถานศึกษารางวัล 
        พระราชทาน 

 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 อาคารสถานท่ีต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นระเบียบ  สะอาด  ปลอดภัยได้มาตรฐาน                      
       ตามเกณฑ์ 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการ 

2. ดําเนินการ 
3. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ   สวนหย่อมหน้าอาคาร 3  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    80,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 

  
 
 

80,000 

 

รวมทั้งสิ้น   80,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม  และมีป้ายสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
9.2 การบริหารงานบรรลุจุดประสงค์ 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ  คุณภาพ  ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
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โครงการที่  38 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนครเูวร 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานอาคารสถานที่     ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดย 
                                          ใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการบบริหารความเสี่ยง 
 

 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล        มภูีมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D      Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทําการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี  เพ่ือรองรับการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน  นักศึกษา 

ซึ่งห้องนอนครูเวรกลางคืนมีความสําคัญต่อสถานที่ราชการเป็นอย่างมาเพราะเป็นการ
ป้องกันการเกิดเหตุร้ายต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ แต่เน่ืองจากห้องนอนครูเวรท่ีมีอยู่พ้ืนได้เกิดชํารุดเสียหาย  ครู
เวรไม่สามารถนอนได้  ต้องไปอาศัยตามห้องต่างๆ ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นยามไม่สามารถตามครูเวรได้เพราะไม่รู้
ว่าอยู่ห้องใด  เพ่ือให้ความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่  งานอาคารสถานที่จึงขอปรับปรุงห้องนอนครูเวรให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือปรับปรุงห้องนอนครูเวรกลางคืนที่เสื่อมสภาพให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ 
5.2  เพ่ือให้ครเูวรปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงจุดที่กําหนดสะดวกแก่การที่ยามจะตามหาและแจง้เหตุการณ์                 
      ที่ไม่ปกติ 

 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนครูเวร 

 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 มีห้องนอนครูเวรที่มีใประสิทธิภาพ 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการ 

2. ดําเนินการ 
3. สรุปผลการดําเนินงาน 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    50,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 

  
 
 

50,000 

 

รวมทั้งสิ้น   50,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 มหี้องนอนครูเวรที่ปลอดภัยและสะอาด 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ  คุณภาพ  ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
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โครงการที่  39 
 

โครงการปรับปรุงห้องประชุมเปี่ยมสขุ  อาคาร 7 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานอาคารสถานที่     ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดย 
                                          ใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์ของ 
                  สถานศึกษา  และการใช้อาคารสถานที่  หอ้งเรียน  ห้องปฏิบัติการ                            
                  โรงฝึกงาน  ศนูย์วิทยบริการ 
 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการบบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่  17  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้
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 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล        มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D      Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสว่นรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทําการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี  เพ่ือรองรับการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน  นักศกึษา 

ห้องประชุมเป่ียมสุข  เป็นห้องประชุมที่ต้องใช้งานตลอดอย่างต่อเน่ืองจากบุคลากร  คณะครู
อาจารย์  ผู้บรหิาร  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคคลภายนอก  แต่ห้องประชุมยังขาดพ้ืนเวทีในการทํากิจกรรม  
ดังน้ัน  งานอาคารสถานที่จึงขอจัดทําพ้ืนเวที  ขนาดสูง  0.60  เมตร  กว้าง  5.00  เมตร  พร้อมจัดทําโต๊ะ
ประชุมประจําเวที 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ห้องประชุมมีความพร้อมในการใช้งาน 
 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 ห้องประชุมเป่ียมสุขมคีวามพร้อมในการใช้งาน 

 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 มีห้องประชุมที่มีประสทิธิภาพและสวยงาม 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการ 

2. ดําเนินการ 
3. สรุปผลการดําเนินงาน 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    97,000   บาท   

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 

  
 

97,000 
 

 

รวมทั้งสิ้น   97,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 มหี้องประชุมที่พร้อมใช้งาน 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ  คุณภาพ  ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
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โครงการที่  40 
 

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานอาคารสถานที่     ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดย 
                                          ใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์ของ 
                  สถานศึกษา  และการใช้อาคารสถานที่  หอ้งเรียน  ห้องปฏิบัติการ                            
                  โรงฝึกงาน  ศนูย์วิทยบริการ 
 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการบบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่  17  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล        มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D      Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทําการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  และระดับปริญญาตรี  เพ่ือรองรับการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน  นักศกึษา 

วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่  มีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการเป็นประจํา  
และมาพบนักเรียน  นักศึกษา  เป็นจํานวนมากซึ่งทางวิทยาลัยฯ มีแต่ยามปฏิบัติการอยู่คนเดียวจึงไม่สามารถ
ดูแลได้ทั่วถึงในสถานที่ต่างๆ เพ่ือเป็นความปลอดภัยต่อสถานศึกษา  นักเรียน  นักศึกษา  งานอาคารสถานที่
จึงขอติดต้ังกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือติดต้ังกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกในจุดที่เสีย่งต่ออันตราย 
 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 ได้กล้องวงจรปิด  จํานวน  16  ตัว  พร้อมเครื่องบันทึก  จํานวน  1 ตัว 

 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 วิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
6.2.2  เพ่ือป้องกันเหตุร้ายต่อนักเรียน  นักศึกษา 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการ 

2. ดําเนินการ 
3. สรุปผลการดําเนินงาน 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    180,000   บาท   

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 

  
 

180,000 
 

 

รวมทั้งสิ้น   180,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ได้กล้องวงจรปิด  จํานวน  16  ตัว 
9.2 ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ  สามารถย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ  คุณภาพ  ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ 
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โครงการที่  41 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
1.  ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ นายวรพันธ์  เพ่ิมพูล  รองผูอํ้านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายอนันต์  เลขวรรณวิจิตร   หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
     ฝ่ายวิชาการ         
 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง / เช่ือมโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ       
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพ                                         
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพ                                        
                    โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
งานสื่อการเรียนการสอน  เป็นงานหน่ึงของฝ่ายวิชาการ  มีหน้าที่ในการบริการโสตทัศนูปกรณ์

ให้กับทุกกิจกรรมของวิทยาลัยฯ  ทั้งกิจกรรมของฝ่ายบริหาร  คณะครู  นักเรียน  นักศกึษา  และบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะการนําเสนอผลงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ในการประชุมต่างๆ นําเสนอข้อมูลในการประกัน
คุณภาพ  ทั้งภายในและภายนอก  แต่เน่ืองจากปัจจุบันจอภาพและเคร่ือง  Digital  Effects ที่ติดต้ังอยู่ที่
หอประชุม  ชํารุดเสียหาย  มคีวามจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ใช้งานและการบริการกิจกรรมต่างๆ                   
ของวิทยาลัย 

 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดหาจอภาพมอเตอร์ไฟฟ้า  ติดต้ังที่หอประชุมของวิทยาลัย 
 
6.  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีจอภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 น้ิว ไว้ใช้ในหอประชุมของวิทยาลัยฯ จํานวน  1  จอ 
    

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  งานบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    30,000   บาท   

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-จอภาพมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด  
400  น้ิว  จํานวน  1  จอ 

 
 
 
 
 
 

 
30,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  มีจอภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 น้ิว ไว้ใช้ในหอประชุมของวิทยาลัยฯ จํานวน  1  จอ 
 

10.  การติดตาม และประเมินผลโครงการ 
 10.1  แบบสอบถาม 
 10.2  เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 196 -



โครงการที่  42 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวรพันธ์  เพ่ิมพูล  รองผูอํ้านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
     นายเอนก  ป่ินเงิน  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
     นางรุ่งฤดี  เดชฟุ้ง  หัวหน้างานบัญชี 
      
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ       
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพ                                           
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก  ซึ่งหากหน่วยงานใด                           
มีการบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลใหก้ารบริหารจัดการ                    
การบริการ  การพัฒนางานด้านอ่ืน ๆ  มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ   
2. เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 
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6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1   พัดลมโคจร  16  น้ิว  จํานวน  10  ตัว 
   พัดลมเพดาน  48  น้ิว  จํานวน  10  ตัว 
   เก้าอ้ีพลาสติกอย่างดี  จํานวน  300  ตัว 
   รถตัดหญ้าเคร่ืองยนต์ดีเซล ใบมีด 21 น้ิว พร้อมถุงเก็บหญา้  จํานวน  1  เครื่อง 
   ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง  จํานวน  1  หลัง 
   ตู้เหล็กเอกสารสูง 2 บานเปิด  จํานวน  1  หลัง 
   โปรเจคเตอร์ห้องประชุมเล็ก  จํานวน  1  เครื่อง 
   

6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  ฝ่ายบริหารทรพัยากร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    166,800   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-พัดลมโคจร  16  น้ิว  จํานวน   
10  ตัว 

 
 
 
 
 
 

13,900 
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-พัดลมเพดาน  48  น้ิว  จํานวน  
10  ตัว 
-เก้าอ้ีพลาสติกอย่างดี  จํานวน  
300  ตัว 
-รถตัดหญ้าเครื่องยนต์ดีเซล ใบมีด 
21 น้ิว พร้อมถุงเก็บหญ้า  จํานวน  
1  เครื่อง 
-ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง  จํานวน   
1  หลัง 
-ตู้เหล็กเอกสารสูง 2 บานเปิด  
จํานวน  1  หลัง 
-โปรเจคเตอร์ห้องประชุมเล็ก  
จํานวน  1  เครื่อง 

12,000 
 

90,000 
 

17,500 
 
 

3,500 
 

4,900 
 

25,000 

รวมทั้งสิ้น 166,800 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมีครุภัณฑ์เพียงพอ 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  43 
 

โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม 
 
1.  ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานกิจกรรม   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   

 
2.  ลกัษณะโครงการ    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  5   เพ่ือพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
      ยุทธศาสตร์ที ่ 
3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่   

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่ 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตผุล         มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีด ี
    เง่ือนไข 
     ความรู ้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คุณธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พร้อมรับการเปลีย่นแปลง (4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเปน็ไทย) 
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      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
     8. มรีะเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

   9. มสีติรูต้ัว รู้คิด รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว 
 10. รู้จักดาํรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาํรัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคุ้ิมกันท่ีด ี
  11. มีความเข้มแข็งท้ังรา่งกายและจติใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อํานาจฝ่ายต่าํหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาในปัจจุบัน  
และเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในด้านอาชีพ  ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  เช่น  การบัญชี  
การเลขานุการ  การตลาด  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การท่องเที่ยว และการโรงแรม  เป็นตน้  สาขาวิชาคหกรรม    
เช่น  แฟชั่นและสิ่งทอ  อาหารและโภชนาการ  ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ธุรกิจคหกรรม   เป็นต้น  
สาขาวิชาศิลปกรรม  เช่นวิจิตรศิลป์  การออกแบบ/คอมพิวเตอร์กราฟกิ  ศิลปกรรมเซรามิก  เป็นตน้  ซึ่งทาง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียน  นักศึกษา                          
เมื่อสําเร็จการศึกษามีประสบการณ์ท้ังในสาขาอาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม                     
ได้อย่างมีความสุข  มีทกัษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา  มีความกล้าคิด  กล้าทํา  กล้าแสดงออกในสิง่ท่ีถูกตอ้ง                  
ดีงาม  และมีความเป็นประชาธิปไตย   
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบายใหส้ถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้

สอดคล้องกับระบบการเรียน  โดยมุ่งเน้นใหนั้กเรียน  นักศึกษาได้ดําเนินกิจกรรมควบคูไ่ปกับการเรียนโดย                  
ได้จัดตั้งองค์การวิชาชีพข้ึน  เพ่ือให้เป็นตัวกลางในการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในรูปแบบขององค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   

ในการดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ น้ัน  สถานศึกษาจะต้องดําเนินการโดยใช้ระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  และตามระเบยีบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ข้อ  28  ระบุใหม้ีการประเมิน
เพ่ือสรรหาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อวท.) ดีเด่น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  จึงมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
นักศึกษา  หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษา  เพ่ือให้สอดคลอ้งกับระเบียบดังกล่าวและเพ่ือเป็นการพัฒนาให้การดําเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน  นักศึกษา  ด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.  องค์การวิชาชีพ   
กิจกรรม เงินรายได้ เงินพัฒนาผู้เรียน 

- กิจกรรมแข่งขันทักษะระดับหน่วย , ระดับอศจ , 
ระดับภาค , ระดับชาติ 

- กิจกรรมชมรม  2  ภาคเรียน  
- กิจกรรมพิธีปิดองค์การวิชาชีพ  (วันปัจฉิมนิเทศ) 
- กิจกรรมประเมินหน่วยองค์การ 
- กิจกรรมพิธีเปิดองค์การ   
- กิจกรรมรับประกาศนียบัตร 
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ  

 ประจําปี 2561 
- กิจกรรมกลางองค์การวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

50,000 
 

10,000 
1,000 
30,000 
2,000 

- 
1,000 

 
- 

รวมท้ังสิ้น 10,000 94,000 
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2.  ลกูเสอื   

กิจกรรม เงินรายได้ เงินพัฒนาผู้เรียน 
-  การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
-  งานชุมนุมลูกเสือ  เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา  

           (ระดับชาติ-ภาค)   
-   โครงการอบรมพ่ีเลี้ยงลูกเสือ 
-  กิจกรรมกลางลูกเสือ 

 50,000 
20,000 

 
10,000 

- 
รวมท้ังสิ้น  80,000 

 
3.  ชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย์   

กิจกรรม เงินรายได้ เงินพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมวันปิยมหาราช  
- กิจกรรมวันสวรรคต ร.9 
- กิจกรรม  “วันแม่แห่งชาติ” 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
- กิจกรรมวันออกพรรษา 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา  
- กิจกรรม  “วันพ่อแห่งชาติ”  
- กิจกรรมทําบุญตักบาตร    
- กิจกรรมกลาง  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

 3,000 
2,500 
2,500 
3,000 
3,000 
3,000 
4,000 
2,000 

- 
รวมท้ังสิ้น  23,000 

 
4.  กีฬาและนันทนาการ   

กิจกรรม เงินรายได้ เงินพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  2561   
- กีฬาสีภายใน  ปี 2561 
- อาชีวะเกมส์  ระดับอศจ.  ระดับภาค   
- อาชีวะเกมส์  ระดับชาติ 
- กิจกรรมกลางกีฬาและนันทนาการ   

 3,000 
30,000 
50,000 
20,000 

- 
รวมท้ังสิ้น  103,000 
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5 เยาวชนคนด ี ศรอีาชีวะ   
กิจกรรม เงินรายได้ เงินพัฒนาผู้เรียน 

- กิจกรรม  TO  BE  NUMBER  ONE  
- ร่วมใจต้านภัยเอดส์    
-  กิจกรรมกลางเยาวชนคนดี  ศรีอาชีวะ 

 5,000 
3,000 

- 
รวมท้ังสิ้น  8,000 

 
6. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   

กิจกรรม เงินรายได้ เงินพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมไหว้ครู   
- กิจกรรมประกวดดาวเดือน 
- กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม  
- กิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมกลางส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม    

 23,800 
5,000 
5,000 
5,000 

- 
รวมท้ังสิ้น  38,800 

 
วัตถุประสงค์    

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน  มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะค่านิยมที่พึง
ประสงค์ทีด่ีเป็นที่ยอมรับของชุมชน  และทอ้งถิ่นได ้

2. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน  มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด  สงัเคราะห์  มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตรต่รองได้  และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ 

4. เพ่ือพัฒนาการการเรียนการสอนใหผู้้เรียน  มีความรู้  มีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  มีเจต
คติทีด่ีและสามารถทํางานร่วมกับผู้อืน่ไดด้ ี
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เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย  ทกุชั้นทุกแผนกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาที่วิทยาลัยฯ

ได้จัดข้ึน 
 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน  นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองอยู่เสมอ  และความรู้  มีทักษะ  ในการทํางาน  รักการทํางาน  มีเจตคติท่ีดีและสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี 
 
กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมตัโิครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานทีด่ําเนินโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม     เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    346,800    บาท   
จากเงินรายได้ของสถานศึกษา      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    10,000    บาท   

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงบประมาณ อดุหนุนเรียนฟรี   

15  ปี 
รายได ้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
100,000 
100,000 
146,800 

 
 

5,000 
5,000 

 

รวมท้ังสิ้น  346,800 10,000  
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9.  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

1. เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนใหผู้้เรียน  มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะค่านิยม
ที่พึงประสงค์ทีด่ีเป็นที่ยอมรับของชมุชน  และทอ้งถ่ินได ้

2. เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนใหผู้้เรียน  มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด  
สังเคราะห์  มวีิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตรต่รองได้  และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ 

4. เพ่ือพัฒนาการการเรียนการสอนใหผู้้เรียน  มีความรู้  มีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน                         
มีเจตคติทีด่แีละสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี

 
10.  การตดิตามและประเมินผล 

1. สังเกตพฤตกิรรม 
2. แบบสอบถาม 

 

- 207 -



 
 

โครงการที่  44 
 

โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 
 
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  นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ  
                  ข้อที ่1,8,9,11 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
                  ยุทธศาสตร์ที่  1,2,3,4 

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
       ยุทธศาสตร์ที ่1,2,5,6 

          3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
                 มาตรฐานที ่ 1,3 
       ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1,3.8 
         3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
                ตัวบ่งชี้ที ่18 
         3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตผุล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คณุธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง (4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเปน็ไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจติใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อํานาจฝ่ายต่าํหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
       ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีนโยบายในการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชมุชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมทีักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตในทุกด้าน วิทยาลัยฯ จึงจดัให้มีการประชุม
ผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเขา้ใจ และสร้างความร่วมมือในการกําหนดรปูแบบการดูแลผู้เรียน และร่วมเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เกิดความรู้ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ               
เพ่ือการประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ และดํารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย  
 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและกําหนดรูปแบบการดูแลผู้เรียนรว่มกัน 
5.2  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างสถานศกึษากับผู้ปกครอง 
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6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 

    6.1  เชิงปริมาณ 
      -  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
    6.2  เชิงคณุภาพ 

    -  ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถแก้ไขปัญหาใหแ้ก่บุตรหลานได ้ 
  
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมตัโิครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดาํเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานทีด่ําเนินโครงการ  หอประชุม  วิทยาลัยอาชีวศกึษาสุโขทัย 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การดําเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  10,000   บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจา่ย 
  

รายการ

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงบประมาณ อดุหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได ้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
3,000 
5,000 
2,000 

 

  
 

รวมท้ังสิ้น  10,000   
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียน 
 
10. การตดิตามและประเมินผล 

10.1  แบบสอบถาม 
10.2  รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรกึษา 
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โครงการที่  45 
 

โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 

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 
               ข้อที ่1,8,9,11 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              ยุทธศาสตรท์ี่ 1,2,3,4 

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตรท์ี ่1,2,5,6 

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที ่1,3 
ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1,3.8 

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
                ตัวบ่งชี้ที่ 18 

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตผุล   มีภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คณุธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 

 

 

 

   

- 212 -



 
 

 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อาํนาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
       ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีนโยบายในการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ระหว่าง
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตในทุกด้าน วิทยาลัยฯ                
จึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือในการกําหนดรูปแบบการดูแล
ผู้เรียน และร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิด
ความรู้ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพศึกษาต่อและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย  
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและกําหนดรูปแบบการดูแลผู้เรียนรว่มกัน 
5.2  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างสถานศกึษากับผู้ปกครอง 

 
6. เป้าหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 
    -  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
    -  ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถแก้ไขปัญหาใหแ้ก่บุตรหลานได ้
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมตัโิครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานทีด่ําเนินโครงการ  หอประชุม  วิทยาลัยอาชีวศกึษาสุโขทัย 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การดําเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  10,000   บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจา่ย 
  

รายการ

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงบประมาณ อดุหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได ้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
3,000 
6,000 
1,000 

 

  
 

รวมท้ังสิ้น  10,000   
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความร่วมมอืกับทางสถานศึกษาในการดูแลผู้เรยีน 
 
10. การตดิตาม และประเมนิผล โครงการการ 

10.1   แบบสอบถาม 
10.2   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา 
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โครงการที่  46 
 

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานปกครองนักเรียน นักศึกษา 
     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    ผลติคนดอีอกสู่สังคม 
3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  2  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ 
3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่  5   เพ่ือพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.7  ระดับคุณภาพการจัดระบบการดูแลผู้เรียน 

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่ 11  ผลการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที ่ 15  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตผุล   มีภูมคุ้ิมกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
    ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
   คุณธรรม  (ซื่อสตัย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญา) 
    สมดุล/พร้อมรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จักดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคุ้ิมกันท่ีด ี
  11. มีความเข้มแข็งท้ังรา่งกายและจติใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อํานาจฝ่ายต่าํหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  หลักการและเหตุผล 
  เน่ืองด้วยในปัจจุบันปัญหายาเสพติดก็ยังคงในปัจจุบันปัญหายาเสพติดก็ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนกับวัยรุ่น  
ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย   และส่วนใหญ่ปัญหายาเสพติดก็เกิดมาจากการอยากรู้และอยากลองของวัยรุ่น  
โดยเฉพาะวัยรุ่นที่กําลังศึกษาอยู่  ดังน้ันสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียม
ความพร้อมให้กับเยาวชนให้ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  รู้จักห่างไกลจากยาเสพติด  เพ่ือเป็นอนาคตที่ดีต่อประเทศชาติสืบ
ต่อไป 
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5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้เรือ่งของสารเสพตดิใหโ้ทษ  
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักแนวทางการป้องกันตนเองจากสารเสพติด 
 5.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งความเป็นโรงเรียนสีขาว 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วดัสําเรจ็ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษา วทิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  เพ่ือใหนั้กเรียน นักศึกษาเข้าใจถึงสารเสพติดใหโ้ทษแก่ร่างกาย 
                 6.2.2   เพ่ือใหนั้กเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นคนดขีองสังคม ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
 

7.   กิจกรรมและหรอืข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ข้ันตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมตัิโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานทีด่ําเนินโครงการ   วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การดําเนินโครงการ 
    จากเงินสนับสนุนจาก  สสส.   เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น    5,000   บาท 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าใจถึงสารเสพตดิท่ีให้โทษ 
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีการป้องกันตนเองและไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
9.3 นักเรียน  นักศึกษามีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 

 
10.  การตดิตามและประเมินผล 

10.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
10.2 สังเกตจากความสนใจของทุกฝา่ยที่เก่ียวข้อง 
10.3 จากผลการปฏิบัติของนักเรียน 
10.4 จากแบบสอบถามที่แจกให้กับนักเรียน 
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โครงการที่  47 
 

โครงการจัดทาํคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา  2561 
 
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 
                 ข้อที ่1 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1,6 

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งชี้ที ่ 3.7 

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
      พอประมาณ   มีเหตผุล   มีภูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คุณธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อาํนาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
       คู่มอืนักเรยีน นักศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นเอกสารทีม่เีน้ือหาสาระท่ีจําเป็นต่อ
นักเรียน นักศกึษา  ทําให้นักเรียน นักศึกษา  เข้าใจกฎระเบียบ และวิธีการต่าง ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติตน
ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย  ขอบเขต  ระเบียบตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
 
5. วัตถุประสงค์ 

     เพ่ือจัดทําคู่มือสําหรับนักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศกึษาสุโขทัย 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเรจ็ 

    6.1  เชิงปริมาณ 
   -  จดัทําคูม่ือสําหรับนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2561 

                          ทุกสาขาวิชาจํานวน 600 เล่ม 
    6.2  เชิงคณุภาพ 

    -  เพ่ือนักเรียนนักศึกษาใหม่ ทราบวิธีการเรียนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลยัฯ  
                 การจัดกิจกรรมและการจัดสวัสดิการสําหรบันักเรียนนักศึกษา สามารถปรับตัวเข้า 
                 กับระบบการเรียนในวิทยาลยัฯ ได้  

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานแนะแนวและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
 จากเงินรายได้สถานศึกษา      เป็นงบประมาณ   2,000 บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจา่ย 
  
                                    รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงบประมาณ อดุหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได ้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 

500 
1,500 

*เก็บเงินจาก
นักเรียน 
นักศึกษาแรกเข้า 
คนละ 100 บาท 

รวมทั้งสิ้น   2,000  
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9.  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

9.1  นักเรียน  นักศึกษาเข้าใจระเบียบ  ขอ้บังคับวิทยาลัยฯ  และนําคูม่อืไปปฏิบัติไดถ้กูตอ้ง 
 
10.  การตดิตามและประเมินผล 
 10.1  นักเรียนนักศึกษาที่ได้รบัคู่มือทําแบบประเมินผล 
 10.2  ผูร้ับผดิชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  48 
 

โครงการติดตามผู้สาํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

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  นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ 
                  ข้อที ่8,9 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              ยุทธศาสตรท์ี่ 2,4 

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที่  1 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1 

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
                ตัวบ่งชี้ที ่ 2,3 

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตผุล   มีภูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คุณธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อาํนาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชา
พณิชยกรรมคหกรรม  ศิลปกรรม  และอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว  ในระดับ  ปวช .  และปวส .  ซึ่ ง ใน 
ปีการศึกษา มีนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน และศึกษาต่อเป็นจําเป็นมาก  
จึงจําเป็นต้องติดตามนักเรียนนักศึกษาเพ่ือนํามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน  
 
5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือตดิตามนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 
  5.2  เพ่ือนําขอ้มลูที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรยีนการสอนใหส้อดคล้องกับ 
        ตลาดแรงงาน 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเรจ็ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1  ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้สําเร็จ 
การศึกษา 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  สามารถนําข้อมูลที่ติดตามผู้สําเร็จการศึกษามาใช้ประโยชน์ได้ในการจัดการเรียน 
การสอน และสามารถจัดหาตาํแหน่งงานว่างตามที่นักศึกษาแจ้งความจํานง 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมตัโิครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานทีด่ําเนินโครงการ  งานแนะแนวและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  3,000   บาท                     
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจา่ย 
  
                                             รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงบประมาณ อดุหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได ้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 

1,000 
2,000 

 
 

รวมท้ังสิ้น  3,000  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 สามารถตดิตามนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่สําเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา  
2560 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

9.2 นําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานขอ้มูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับตลาดแรงงาน 
 

10. การตดิตามและประเมินผล 
10.1   ผู้รับผิดชอบโครงการประเมนิผลการทําโครงการ 
10.2   ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  49 
 

โครงการจัดการถ่ายรปูหมู่และจัดทาํทําเนยีบผูส้ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 
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 
                 ข้อที ่1 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1,6 

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งชี้ที ่ 3.7 

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
      พอประมาณ   มีเหตผุล   มีภูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คุณธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดลอ้ม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อาํนาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาในประเภท
วิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คหกรรม ศลิปกรรม และอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวและการโรงแรม ในระดับ ปวช. 
และปวส. ซึ่งในทุกปีการศึกษามีนักเรียนนักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องมีข้อมูล
ผู้สําเร็จการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการตดิตามนักเรียนนักศึกษา และเป็นภาพที่ระลึก ความทรงจํา  
ความประทับใจระหว่างนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือน คร-ูอาจารย์ และสถานศึกษา 
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5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือจดัการถ่ายรูปหมู่สําหรับนักเรียนนักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษา ในปีการศึกษา 2560 
  5.2  เพ่ือจัดทาํทําเนียบนักเรียนนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 
  5.3  เพ่ือนําขอ้มลูผู้สําเร็จการศึกษา มาใชป้ระโยชน์ในการติดตามนักเรียนนักศึกษา 

5.4  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีภาพถ่าย และทําเนียบรุน่ของตนเอง 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเรจ็ 
         6.1 เชงิปริมาณ 

- เอกสารทําเนียบผู้สําเร็จการศกึษา ปีการศึกษา 2560 จํานวน 600เล่ม 
6.2 เชิงคุณภาพ 

-    ภาพถ่าย และข้อมูลการจัดทําทําเนียบของนักเรียนนักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษา                              
     ในปีการศึกษา 2560  ทีค่รบถ้วนและสมบูรณ์       

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานแนะแนวและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การดําเนินโครงการ  

เก็บเงินจากนักเรียนนักศึกษา 
- ค่าภาพหมู่    คนละ 250 บาท 
- ค่าเอกสารทาํเนียบเล่มละ 100 บาท 
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9.  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
9.1 มีภาพถ่ายของนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 
9.2 มีทําเนียบนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศกึษาสุโขทัย ทีส่ําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 
9.3 มฐีานขอ้มลูผู้สําเร็จการศกึษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

 
10. การตดิตามและประเมินผล 

10.1   ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผล 
10.2   ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  50 
 

โครงการทุนการศึกษาสําหรบันักเรยีนนักศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2561 
 

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 
                  ข้อที ่1 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1,6 

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที3่ 
ตัวบ่งชี้ที3่.7 

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มเีหตผุล   มีภูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คุณธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อาํนาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
       ด้วยในแต่ละปีการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย   มีนักเรียน  นักศึกษามีความประสงค์ที่จะ
ขอรับทุนการศึกษาเป็นจํานวนมากและเป็นนักเรียน  นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์  เพ่ือให้การดําเนินการจัดหาทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
ซึ่งรับผิดชอบในการจัดหาทุนเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าของทุนการศึกษาที่
ได้รับ รู้จักรักการออมดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย จึงได้จัดทําโครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561ขึ้น 
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5.  วัตถุประสงค์ 
    5.1  จดัหาทุนสําหรับมอบให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แตข่าดแคลนทุนทรัพย์ 

 
6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
                      6.1.1 ได้รบัการสนับสนุนทุนการศึกษาจากครู บุคลากร หน่วยงาน ร้านค้า  
สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท 
 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.1.2  นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับทุนการศึกษา ไม่น้อย 
         กว่า 30 คน  
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมตัโิครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานทีด่ําเนินโครงการ  งานแนะแนวและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจา่ย 
  
                                             รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงบประมาณ อดุหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได ้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 

1,000 
4,000 

  

รวมท้ังสิ้น  5,000   
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากครู บุคลากร หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการ  

                 ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท 
9.2  นักเรียน นักศกึษาที่เรียนด ี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารบัทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 คน 

 
10.  การตดิตามและประเมินผล 

10.1 ผู้รับผดิชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  51 
 

โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจํา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
                  ข้อที ่
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              ยุทธศาสตรท์ี่  

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที3่ 

    ตัวบ่งชี้ที3่.4 
3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 
3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตผุล   มีภูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คณุธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่ม ี
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อาํนาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 

จากผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนสมัครเข้าเรียนในบาง
สาขาวิชาเกินเป้าหมายที่วางไว้ ในขณะที่บางสาขาวิชาไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นักเรียนส่วนใหญ่เลือก
สาขาวิชาเรียนตามกระแสนิยม และเลือกตามเพ่ือนโดยที่ยังไม่เข้าใจความสามารถ และความต้องการที่แท้จริง
ของตนเอง ประกอบกับไม่รู้ว่าหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ เป็นอย่างไร เน่ืองมาจากวิทยาลัย 
ไม่มีการแนะแนวการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ตลอดจนการ
ออกไปประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา  ดังน้ันเพ่ือให้มีปริมาณผู้เรียนในทุกสาขาวิชา 
ในปีการศึกษา 2561 ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จึงได้จัดทําโครงการ 
แนะแนวสัญจรในโรงเรียนมัธยมข้ึน 
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5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือแนะแนวทางให้นักเรียนโรงเรียนมัธยม สนใจสมัครเรียนตอ่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 
          6.1  เชิงปริมาณ 

       6.1.1  นักเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัดสโุขทัย ได้รับทราบขอ้มูลข่าวสารการแนะแนว                    
               ของวิทยาลัย จากทีมงานแนะแนว จํานวน 1,000 คน 
          6.2  เชิงคุณภาพ 

      6.2.1   นักเรียนระดับชัน้ ม.3 และ ม.6 ที่ได้รับการแนะแนว เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย 
                อาชีวศึกษาสุโขทัย 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานแนะแนวและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
          จากเงินอดุหนุนพัฒนากิจกรรม    เป็นงบเงินงบประมาณทั้งสิน้   15,000   บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจา่ย 
  
                                             รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงบประมาณ อดุหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได ้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
5,000 
5,000 
5,000 

 

  
 

รวมท้ังสิ้น  15,000   
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัดสุโขทัยได้รับทราบข้อมลูข่าวสารการแนะแนวของวิทยาลัย 

จากทีมงานแนะแนว จํานวน 1,000 คน 
 
10. การตดิตามและประเมินผล 

10.1   ผู้ร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม 
10.2   ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  52 
 

โครงการปฐมนิเทศ สรา้งความรู้ก่อนกู้ยืมกยศ. และทาํสัญญาผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2561 
 
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 
              ยุทธศาสตรท์ี่  

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตรท์ี่  

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที ่

    ตัวบ่งชี้ที ่
3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 
3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มเีหตผุล   มีภูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คุณธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 5. รกัษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อาํนาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
  ตามที่รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยให้นักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ 
กําหนด ได้กู้ยืมเงินจากทางกองทุนฯและใช้หน้ีในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว  งาน
แนะแนวอาชีพและการจัดหางานจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ก่อนกู้ยืมเงินกยศ.  ระเบียบ 
ข้อบังคับ แจ้งให้นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกัน ให้มีความเข้าใจชัดเจนในเร่ือง
ของการกู้ยืมเงินวิธีการกู้ยืมเงินระหว่างศึกษาอยู่ตลอดจนการชําระหน้ีหลังสําเร็จการศึกษาและทําสัญญา
ร่วมกัน 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกันได้รับทราบกฎเกณฑ์ระเบียบ 
                ต่างๆของกองทุนฯ 
  5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการใช้เงินที่ กู้ ยืมจาก 

            กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
   5.3  เพ่ือสร้างจิตสานึกในการชาระหน้ี เพ่ือเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเรจ็ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ผูกู้้ยืมรายใหม ่ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 พร้อมผู้ปกครอง                            
                   ผู้ค้ําประกัน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ ครบ 100% 

  6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียนนักศึกษา ผูกู้้ยืมรายใหม่ และผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกันได้รับทราบกฎเกณฑ ์

                        ระเบียบต่างๆของกองทุนฯและตระหนักถึงความสําคัญและคณุคา่ของการใช ้
                        เงินที่กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตลอดจนมีจติสานึกในการชําระ 
                        หน้ี เพ่ือเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศึกษา 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานแนะแนวและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
 ใช้งบประมาณของ กยศ. 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกันได้รับทราบกฎเกณฑ์ 
 ระเบียบต่างๆของกองทุนฯ 

9.2  นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม ่มีความตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการใช้เงิน                  
ที่กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตลอดจนมจีิตสานึกในการชําระหน้ี เพ่ือเป็นการส่งตอ่ 
การศึกษา ให้รุน่น้องเมื่อสาํเรจ็การศึกษา 
 
10.  การตดิตามและประเมินผล 

10.1   ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
10.2   ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  53 

โครงการแนะแนวการศกึษาต่อ และแนะแนวอาชีพสําหรับผูท้ี่จะสําเร็จการศกึษา ประจําปีการศกึษา 2560 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน 
     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจํา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
                  ข้อที ่ 1,8,9 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
              ยุทธศาสตร์ที1่,2 

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  1,2 

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานท่ี3 
ตัวบ่งชี้ท่ี3.7 

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตผุล   มีภูมคุ้ิมกนัในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู ้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คุณธรรม  (ซือ่สตัย์สุจริต  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

 3. กตญัญตูอ่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คิด รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จักดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคุ้ิมกันที่ด ี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อาํนาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชนข์องตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการให้การ 
แนะนําในการศึกษาตอ่ และการประกอบอาชีพ สําหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะจบการศึกษา  เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา มแีนวแนวทางในการเลือกศึกษาตอ่ และการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา จึงได้จัดทําโครงการ
แนะแนวการศึกษาตอ่ และอาชีพ และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา 
ประจําปีการศกึษา 2560  ข้ึน  
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5. วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษามีแนวทางในการเลือกสาขาวิชาและสถาบันที่ตนเอง

สนใจรวมถึงมคีวามรู้เร่ืองการสมัครงาน  และการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ท่ีจะสําเร็จการศึกษาใน 
         ปีการศึกษา 2560 จํานวน 400 คน 
6.1.2  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทีจ่ะสําเร็จการศึกษาใน                            
        ปีการศึกษา 2560  จํานวน 300 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1   นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ศึกษาตอ่ในระดับชั้นปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย 

 6.2.2   นักเรียน/นักศึกษา สามารถรู้แนวทางการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนในสาขาที่ตนเองต้องการ 
                          และรู้แนวทางการสมัครงาน การประกอบอาชีพหลังสาํเร็จการศึกษา 

 

7.   กิจกรรมและหรอืข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
  ข้ันตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมตัโิครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานทีด่ําเนินโครงการ  งานแนะแนวและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 

จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม   เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น   2,000    บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
  
                                             รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงบประมาณ อดุหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได ้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 

1,000 
1,000 

 

  
 

รวมทั้งสิ้น  2,000   
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9.  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560                               
ได้รับความรู้และแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 
 
10.  การติดตามและประเมินผล 

10.1  ผูร้่วมกิจกรรมประเมนิผลการจัดกิจกรรม 
10.2  ผูร้ับผดิชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  54 
 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2560 
 
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 
                  ข้อที ่1,9,11 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              ยุทธศาสตรท์ี่ 1,2 

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1,6 

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที3่ 
ตัวบ่งชี้ที ่ 3.7 

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
      พอประมาณ    มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คุณธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่ม ี
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อาํนาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักเรียนนักศึกษา ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมเป็น
จํานวนมาก แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไม่หยุดย้ัง การที่นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาจะก้าวออกไปสู้สังคมภายนอก นอกจากจะต้องมีความรู้ในวิชาชีพแล้วยังต้องมีความรู้ และข้อมูลใน
การก้าวสู่โลกอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานได้ การจัดปัจฉิมนิเทศเป็นการ
แสดงให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นคุณค่าของสถานศึกษาที่ทําให้เขาเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมี
บุคลิกลักษณะเหมาะสมท่ีจะนําความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ และอยู่ในสังคมอย่างมี
คุณภาพและดํารงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษาและมีความกตัญญูต่อ 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาแสดงความขอบคุณผู้บริหาร คร ูและบุคลากรในสถานศึกษา 
5.3  เพ่ือให้รุ่นน้อง ไดแ้สดงความยินดีตอ่ความสําเร็จของรุ่นพ่ี สร้างสัมพันธ์อนัดีระหว่างกัน 

 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1  มีนักเรยีนนักศึกษาทีจ่ะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เข้า 
ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาไดต้ระหนักถึงคุณคา่ของสถานศึกษา และมีความกตญัญตูอ่สถานศึกษา  
ครู-อาจารย์ผู้ให้ความรู้ รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความประทับใจ 
ก่อนสําเร็จการศึกษา ระหว่างรุ่นน้อง รุ่นพ่ี  และผู้สําเร็จการศึกษามคีวามพึงพอใจในกิจกรรม                
ที่จัดขึ้น 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมตัโิครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานทีด่ําเนินโครงการ  งานแนะแนวและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  8,000   บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจา่ย 
  
                                             รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงบประมาณ อดุหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได ้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
1,000 
4,000 
3,000 

  
 

รวมท้ังสิ้น  8,000   
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ทั้งระดบั ปวช. และ ปวส.ที่เข้า 
                รว่มปัจฉิมนิเทศ ได้รับประโยชน์ และตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษา และมีความกตญัญ ู
                ตอ่สถานศึกษา  คร ู อาจารย์ผู้ให้ความรู้ รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งสร้าง 
                ความสัมพันธ์ที่ดี ความประทับใจก่อนสําเร็จการศกึษาระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง และผู้สาํเร็จ 
                การศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จดัขึน้ 
 
10. การตดิตามและประเมินผล 

10.1  ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
10.2  ผูร้ับผดิชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  55 
 

โครงการปฐมนิเทศ  นักเรียนนักศึกษาใหม่ 
 
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 
                  ข้อที ่1,9,11 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              ยุทธศาสตรท์ี1่,2 

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1,6 

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที3่ 
ตัวบ่งชี้ที3่.7 

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตผุล   มีภูมคุ้ิมกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คุณธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อาํนาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งประกอบด้วย
จุดเน้น และการประเมินคณุภาพสถานศึกษา ทั้งการประเมนิภายในและการประเมนิภายนอก เพ่ือให้การเรียน
การสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สง่ผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
คุณภาพผู้เรียน ซึ่งนักเรียนนักศึกษาใหม่จะตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาสายอาชีพในสถานศึกษา 
และให้ผู้ปกครองได้มคีวามรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา งานแนะแนวอาชพีและ
จัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จดัทําโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม ่                              
ปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนนักศกึษาใหม่ และผู้ปกครองได้รบัการแนะนําวิธีการเรียน รวมทั้ง
ระเบียบขอ้บังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรม และสวัสดกิารสาํหรับนักเรียนนักศึกษาและดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
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5. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาใหม ่ได้รับการแนะนําวิธีการเรียนรวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆของ 

วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรม และการจดัสวัสดิการสําหรับนักเรียนนักศึกษา 
 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเรจ็ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
                   เข้าร่วมปฐมนิเทศฯ ครบ 100% 

  6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยทราบ 
                   วิธีการจัดการเรียน การสอน และระเบียบต่างของวิทยาลัย และสามารถปรับตัวเข้า 
                   กับระบบการเรียนในวิทยาลัยได้ และมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัด 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมตัโิครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานทีด่ําเนินโครงการ  งานแนะแนวและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   8,000   บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจา่ย 
  
                                             รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงบประมาณ อดุหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได ้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 

6,000 
2,000 

  
 

รวมท้ังสิ้น  8,000   
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2561 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ได้รับการแนะนําวิธี                      
      การเรียน รวมท้ังระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลยัฯ การจัดกิจกรรม และการจัด 

                 สวัสดิการสําหรับนักเรียนนักศึกษา 
 
10.  การตดิตามและประเมินผล 

10.1   ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
10.2   ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  56 
 

โครงการมหกรรมวิชาชพี  “เปิดโลกการศึกษาสู่อาชพี”  (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 
                  ข้อที ่1,6,8,9 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              ยุทธศาสตรท์ี2่,3,4 

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตรท์ี่  1,2,4,6 

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที2่ 
ตัวบ่งชี้ที2่.2 

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตผุล   มีภูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คุณธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจติใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อํานาจฝ่ายต่าํหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
  
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาสุโขทัย มีหน้าที่ในการจัด
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ควบคู่กับเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือเป็นการนําเสนอภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ให้ นักเรียนนักศึกษา ครูในโรงเรียนมัธยม รวมถึงผู้ปกครอง ได้
รับรู้รับทราบข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล    
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แผนกวิชาทุกแผนก ในฝ่ายวิชาการ จึงได้ร่วมกับงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา จัดทําโครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ”ขึ้น เพ่ือเปิดโอกาส  ให้นักเรียน 
และครู ระดับมัธยมศึกษา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ได้เย่ียมชมการจัดการ
เรียนการสอนด้านวิชาชีพของแผนกวิชาต่างๆ ได้เห็นบรรยากาศการศึกษาภายในร้ัววิทยาลัยฯ ทําให้ได้สัมผัส
วิทยาลัยฯ ก่อนตัดสินใจเข้ามาเรียน 

 
5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา   ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียน 
               มัธยม รวมถึงผู้ปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง  มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ 
               การจัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

5.2 เพ่ือให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม รวมถึง
ผู้ปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง   สามารถนําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
เลือกสถานศึกษา และเลือกศึกษาในสาขาที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

5.3 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน ในด้านการ
ผลิตนักเรียนนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน และการบริการทางวิชาการสู่ชุมชน 

 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

      6.1.1  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                         ชั้นปีที่ 3 (ปวช .3)  ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน 
                          ในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียงเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 500 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                       ชั้นปีที ่3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน 
                       ในเขตจังหวัดสโุขทัย และใกล้เคียงมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการจัดการเรียน 
                       การสอนของแต่ละแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมตัโิครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานทีด่ําเนินโครงการ  งานแนะแนวและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การดําเนินโครงการ 
    จากเงินอดุหนุนพัฒนากิจกรรม  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   30,000   บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจา่ย            

รายการ

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงบประมาณ อดุหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี
รายได ้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 

10,000
20,000

  

รวมทั้งสิ้น  30,000   
 
9.  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

9.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผดิชอบเก่ียวกับการแนะแนวในโรงเรยีนมัธยม รวมถึง
ผู้ปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคยีง  มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของ                  
แตล่ะแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย 

9.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผดิชอบเก่ียวกับการแนะแนวในโรงเรยีนมัธยม รวมถึง
ผู้ปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคยีง   สามารถนําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลอืก
สถานศึกษา และเลอืกศึกษาในสาขาที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของตลาดแรงงาน  

9.3 วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ทีด่ีในสายตาสาธารณชน ในด้านการผลตินักเรยีนนักศึกษา 
สู่ตลาดแรงงาน และการบรกิารทางวิชาการสู่ชมุชน 
 
10.  การตดิตามและประเมินผล 

10.1   ผู้ร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม 
10.2   ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  57 
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีรบัผูส้ําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทยั 
 

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 
                  ข้อที ่1 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              ยุทธศาสตร์ที่ 3 

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งชี้ที ่ 3.7 

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มเีหตผุล   มีภูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คุณธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
   2. ซือ่สตัย์ เสียสละ อดทน มอีุดมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

 3. กตญัญตูอ่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อาํนาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชา 
พณิชยกรรมคหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในระดับ ปวช. และปวส. ซึ่งในทุกปีการศึกษามีนักเรียน
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องสํารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษา เพ่ือนํามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และเตรียมนักเรียน
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา  
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5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีรับผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สุโขทัย 
5.2  เพ่ือนําขอ้มลูที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรยีนการสอน และเตรียมนักเรยีนนักศึกษาใหม้ี

คุณลักษณะทีต่รงกับความตอ้งการตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเรจ็ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 สถานประกอบการกรอกแบบสํารวจให้กับวิทยาลัยฯ มากกว่าร้อยละ 80 ของที่สาํรวจ 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ได้รับการประเมินจากสถานประกอบการให้นักศึกษาผ่านร้อยละ 80 ของจํานวน 
ที่สํารวจ 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมตัโิครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานทีด่ําเนินโครงการ  งานแนะแนวและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การดําเนินโครงการ 
    จากเงินรายได้สถานศึกษา         เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    2,000   บาท 

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจา่ย 
  
                                             รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงบประมาณ อดุหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได ้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 

500 
1,500 

 

 
 

รวมทั้งสิ้น   2,000  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  สถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทําการประเมินและส่งคืน
แบบสํารวจความพึงพอใจ และวิทยาลัยนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และเตรียม
นักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
 
10.  การตดิตามและประเมินผล 

10.1   ผู้รับผิดชอบโครงการประเมนิผลการทําโครงการ 
10.2   ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  58 
 

โครงการอาชวีะ สร้างฝีมือชน คนดี  มีจิตสาธารณะ 
 
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 
                  ข้อที ่
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              ยุทธศาสตรท์ี่  

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตรท์ี่  

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที ่
ตัวบ่งชี้ที ่

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
                ตัวบ่งชี้ที ่

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตผุล   มีภูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คุณธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 
 

 

- 263 -



 
 

 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจติใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อํานาจฝ่ายต่าํหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ตอ้งการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นโดยกองทุนฯ มีความประสงคใ์ห้นักเรยีน นักศึกษาทีป่ระสงค์
กู้ยืมเงิน นอกจากจะต้องเป็นคนเก่ง คนด ีและตอ้งเป็นผูท้ี่มีจติอาสา ชว่ยเหลือผูอ้ื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
บําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสาธารณะ ปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 38 ชั่วโมง เพ่ือเป็นการฝึกให้ผูกู้้ยืมได้ปลดปลอ่ยพลังที่
มีในตนเอง ในการแสดงจิตอาสา สร้างคุณลกัษณะให้มีผลดตีอ่สังคม นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมจิต
สาธารณะหรอืจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมีพ้ืนฐาน ในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตาม
หลักธรรมาภิบาลตลอดจนสร้างจิตสานึกในการชําระหน้ี เพ่ือเป็นการส่งตอ่การศึกษา ให้รุ่นน้องเมือ่สาํเร็จ
การศึกษาแล้วอีกทั้งปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา แสดงจติอาสา ด้วยการแบ่งปัน การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือสถานศึกษา เพ่ือสังคม สามารถนําทรัพยากรนํามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สงูสุด  
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ด้วยการแสดงจิตอาสา สามารถนําความสุขสู่สถานศึกษา และสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และ
ผู้อื่น และเกิดจิตสํานึกในการแสดงจิตอาสาอย่างแท้จริง ด้วยการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้ จึงได้ดําเนิน
โครงการอาชีวะ สร้างฝีมอืชน คนด ีมีจติสาธารณะ 

 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ช่วยกันดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและ        
                มีพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข นํามาใช้ในการ    
                แสดงจิตอาสาให้เกิดความย่ังยืน 
  5.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน   
  5.5  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนํามาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ  

           ให้แก่สถานศึกษา และสังคม 
  5.6  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีนํ้าใจและจิตสาธารณะ 
  5.7  เพ่ือสร้างจิตสานึกในการชําระหน้ี เพ่ือเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเรจ็ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ผูกู้้ยืมทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการ ครบ 100% 
 6.1.2  นักเรียน นักศึกษา ทีไ่ด้รับทุนการศกึษา ทุกประเภท เข้าร่วมโครงการ ครบ 100% 
 6.1.3  บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ได้กู้ยืม แต่มคีวามประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
 6.1.4  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ต่อ 1 ภาคเรียน 
 6.1.5  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ตอ่ 1 ภาคเรียน 
 

  6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ 

6.2.2  ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจติสาธารณะและมีพฤติกรรมจติสาธารณะอย่างค่อนข้างถาวร 
        หรือถาวร สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2.3  ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนําทรัพยากรท่ีเหลอืใช้ มาสร้างประโยชน์ใหส้ังคมได ้
6.2.4  ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยกันดูแล และร่วมกัน รณรงคแ์ก้ไขปัญหาขยะ ในสถานศึกษาได้  

                   ด้วยการช่วยสร้างจิตสํานึกให้ทุกคน 
6.2.5  ผู้เข้าร่วมโครงการที่กู้ยืมเงินกยศ. มจีิตสํานึกทีด่ใีนการในการชําระหน้ี เพ่ือเป็นการ 

                  ส่งตอ่การศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศกึษา 
6.2.6  ผู้เข้าร่วมโครงการทํากิจกรรมจติอาสาได้เข้าร่วมกิจกรรม  ครบ100% 
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7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมตัโิครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานทีด่ําเนินโครงการ  งานแนะแนวและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดจิตสํานึกที่ดี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้     
                ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

9.2  สถานศึกษาสะอาด และน่าอยู่มากขึ้น ด้วยการแสดงจิตอาสาของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 9.3  ทรัพยากรท่ีเหลือใช้ สามารถสร้างประโยชน์สู่สังคม ด้วยการแสดงจิตอาสาของผู้เข้าร่วมโครงการ 

9.4  สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชน 
9.5  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข มาใช้ในการแสดง 
      จิตอาสาเพ่ือสถานศึกษา สังคม ให้เกิดขึ้นอย่างถาวร 
9.6  นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมมีจติสานึกในการชําระหน้ี เพ่ือเป็นการส่งตอ่การศึกษา ให้รุ่นน้อง                
      เมื่อสําเรจ็การศึกษา 
 

10.  การตดิตามและประเมินผล 
10.1   ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
10.2   ผู้รับผดิชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  59 
 

โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องพยาบาล 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
                  ข้อท่ี 1 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที4่ 
3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่  3.8 

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที1่1 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตผุล   มีภูมคุ้ิมกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู ้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คุณธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พร้อมรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จักดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคุ้ิมกันท่ีด ี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อาํนาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันจํานวนนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเข้ารับคํา
ปรึกษาเก่ียวกับสุขอนามัย อาการเจ็บป่วยที่ต้องการเข้ารับการพักผ่อน ให้สบายกายและสบายใจในทุกๆ วันมาก
บ้าง น้อยบ้าง ไม่สามารถกําหนดได้ งานสวัสดิการ จึงมีความประสงค์สร้างความพึงพอใจในการบริการให้นักเรียน 
นักศึกษา และสร้างบรรยากาศในห้องพยาบาลให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี จึงได้จัดทาํโครงการนี้ข้ึน 
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5. วัตถุประสงค์    
5.1  จัดหาจํานวนเวชภัณฑ์ยาให้เพียงพอกับนักเรียน นักศึกษา 
5.2  จัดหาเครื่องนอนให้มีสภาพที่สะอาด และมีจํานวนผลัดเปลี่ยนในทุก ๆ สัปดาห์ 
5.3  จัดหาอุปกรณ์เบ้ืองต้นในการดูแลสุขภาพ 
5.4 จัดหาวัสดุสํานักงานเพ่ือจัดทําเอกสาร 

6. เป้าหมาย 
6.1  เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา ขอรับยารักษาโรคเบื้องต้น และเข้ารับบริการรักษาอาการเจ็บป่วยตามฤดกูาล 
และฉุกเฉิน จํานวนภาคเรียนละ 700-900 คน 

 
 6.2   เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ทุกแผนกวิชาที่มีความประสงค์เข้ารับการ 
รักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีอาการเจ็บป่วยสามารถนอนพักผ่อน และมีเวชภัณฑ์ยาในการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและฉุกเฉิน 
 
7.   กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมตัโิครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานทีด่ําเนินโครงการ  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา  
 งบหน้ารายรับ-รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
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9.  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับการบริการทางด้านเวชภัณฑ์และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้เพียงพอ 
9.2  มีห้องพยาบาลที่สะอาด มีอากาศถ่ายเทได้ดี โปร่ง สบายใจและกายของนักเรียน นักศึกษา 

 
10. การตดิตามและประเมินผล 

10.1   เอกสารสรุปผลรายงานผลการดําเนินงาน 
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โครงการที่  60 
 

โครงการขยายบทบาทศนูย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix  It  Center 
 

1.  ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
                  ข้อที ่1,2,8,9 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
              ยุทธศาสตรท์ี1่,2,3,4 

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1,6 

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งชี้ที ่ 3.7 

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตผุล   มภูีมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คุณธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
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 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจติใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อํานาจฝ่ายต่าํหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซอ่มสร้างเพ่ือชมุชน  (Fix  It  Center)  เป็นนโยบายที่ทางสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ดําเนินงานตอ่เน่ือง ตามภารกิจต่างๆ โดยยึดหลักการการดําเนินงานในการ
แนะนํา ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศกึษากับชุมชน ในการพัฒนา
ผลติภัณฑ์ชมุชน  เพ่ือสร้างมลูค่าและมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนให้มีระดบัที่สูงขึ้น  รวมทั้งการเสริมสรา้งการ
รวมกลุ่มของชมุชน  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  และ
การพัฒนาอาชพีที่ย่ังยืน  การส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพขัน้ต้นของสินค้าชุมชน อันจะ
เป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนตอ่ไป 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 ผลตอ่ประชาชน 
  5.1.1 ให้คําแนะนําถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช ้ การดูและรักษา  และพัฒนาทักษะ
ช่างชุมชน  ใหส้ามารถซอ่มบํารุงเคร่ือง อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเคร่ืองใช้ในครวัเรือน เพ่ือลดรายจ่ายโดย
การยืดอายุการใช้งานของเครื่องมอื อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใชใ้นครัวเรือน 
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5.1.2 ยกระดบัฝีมือช่างชุมชนและพัฒนา ทักษะอาชีพการซ่อมบํารุงและเสริม 
สร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน  สง่เสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบล  (อบต.)  และพัฒนาศูนย์ซอ่มสร้างเพ่ือชุมชนให้เกิดความ
ย่ังยืน  

5.1.3 สร้างเครือข่ายความรว่มมือระหว่างสถานศึกษากบัชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนา 
สุขอนามยัพ้ืนฐาน  พัฒนานวัตกรรมตอ่ยอดเทคโนโลยีผลติภัณฑ์ชมุชน  เพ่ิมประสทิธิภาพกระบวนการผลิตของ
ผลติภัณฑ์ชมุชน  พัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่า  เสรมิสร้างมาตรฐานผลติภัณฑ์ชมุชน  และสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพและการรบัรองคุณภาพสินค้าเบ้ืองต้น   

5.1.4 ลดรายจา่ยของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเคร่ืองจักรทีใ่ชใ้นการประกอบ 
อาชีพ  และเครื่องมอือุปกรณ์ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน 
  5.1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นํามาใชใ้นการดูแลรักษาและซอ่มแซมเคร่ืองมอื
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 

5.2  ผลตอ่นักเรียนนักศึกษา 
  5.2.1 เพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานในชมุชน 
  5.2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนให้มคีวามสามารถ              
มีประสบการณ์  มสีมรรถนะและความพร้อม  สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ  และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

5.3 ผลตอ่เศรษฐกิจในภาพรวม 
  5.3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบํารุงรักษา  การซอ่มบํารุงเบ้ืองต้น  และการยืดอายุ     
การใช้งานเคร่ืองมอื เครือ่งจกัร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดาํรงชีวิตประจําวัน 
  5.3.2 ช่างชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลติ พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตร
บานคุณภาพสินค้า 
  5.3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดบัโดยการเพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่าง
ซ่อมประจําศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชมุชน  ในการให้บริการซอ่มแซม  บํารุงรักษาเคร่ืองมอืเครื่องจักรทีใ่ช้ในการ
ประกอบอาชีพและเครือ่งใชใ้นครัวเรือนของชุมชนอย่างย่ังยืน 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชมุชนถาวรประจาํ  อบต./สุขอนามัยพ้ืนฐาน/สร้างมูลค่าเพ่ิมและ
มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน  จาํนวน 1  จดุ 

  6.1.2  สถานทีท่ี่ออกให้บริการซอ่มสร้าง  จาํนวน  1 ตําบล 
6.1.3 การซอ่มแซมเคร่ืองมอืเครื่องจักร ที่ใชใ้นการประกอบอาชีพ และเคร่ืองมอือุปกรณ์

ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน มากกว่า 300 รายการ 
6.1.4 พัฒนานวัตกรรม  ต่อยอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลติของผลิตภัณฑ์

ชุมชน  สร้างมลูค่าเพ่ิม  เสรมิสร้างมาตรฐาน  ผลิตภัณฑ์ชมุชนและสนับสนุนการตรวจสอบ  คุณภาพและ
การรับรอง  คณุภาพสินค้าเบ้ืองต้น   

  6.1.5 ช่างชุมชน  จํานวน  5  คน 
  6.1.6 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ํากว่า 500  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมอื  เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  เครือ่งมอือุปกรณ์
ดํารงชีวิตประจําของครัวเรือน 

6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้  การดูแล  รักษาเคร่ืองมือ  เครือ่งจักรที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพเคร่ืองมอือุปกรณ์ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน 

    6.2.3 ช่างชุมชนท่ีไดรับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพและขดีความสามารถในการบริหาร
จัดการ  สามารถประกอบอาชีพอสิระสามารถสร้างงาน  สร้างรายได้ 

    6.2.4 รวมกลุม่ช่างชุมชน  ในการแลกเปลีย่นเรียนรู้โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนตําบล  (อบต.)  
พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชมุชนที่ย่ังยืน 

    6.2.5 ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี  ลดความเสี่ยงตอ่การตดิโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล  และมีความพร้อมในการสร้างงาน  สร้างรายได ้

     6.2.6 ประสิทธิภาพกระบวนการผลติของผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชน  สรา้ง
มูลค่าเพ่ิม  เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพสินค้าเบ้ืองต้น 

  6.2.7 นักศึกษาอาชีวศึกษาสโุขทัยมีทักษะ ประสบการณ ์และความเชือ่มั่นในการออกไป
ประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน 

  6.2.8 สถานศกึษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน  นักศึกษาให้มี
ความสามารถ  มีประสบการณ์  มสีมรรถนะ  ความพร้อม  และมชี่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ  
และเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 
-  จดัทําโครงการ/ขออนุมตัโิครงการ 
-  ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ 
-  สํารวจพ้ืนที่/ประชมุร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น 
-  สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับชมุชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
-  ประชามสมัพันธ์กิจกรรมแก่เป้าหมาย 
-  เตรียมความพร้อมเพือ่เข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
-  ปฏิบัติการซอ่มสร้างเพ่ือชมุชน 
-  ปฏิบัติงานถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาด้านสุขอนามัยพ้ืนฐาน 
-  ปฏิบัติงานพัฒนานวัตกรรมตอ่ยอดผลติภัณฑ์ชุมชน 
-  สรุปผลและประเมินผล 

  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
  สถานทีด่ําเนินโครงการ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
   จากเงินงบประมาณโครงการขยายบทบาทศูนย์ซอ่มสร้างเพ่ือชุมชน Fix  It  Center 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ ี
9.2 ยกระดับฝมีือช่างชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
9.3 เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา  ชุมชน  และหัวหน้าหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
9.4 ผลติผลของชุมชน ไดร้ับการพัฒนาและเกิดการตอ่ยอดผลติภัณฑ์ 

 
10.  การตดิตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1 ประเมินผลโครงการโดยใชแ้บบสอบถาม 
10.2 ประเมินผลสมัฤทธ์ิในภาพรวมและระดับสถานศึกษา 
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โครงการที่  61 
 

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 
 

1.  ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   

 
2.  ลกัษณะโครงการ    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  
              ยุทธศาสตรท์ี1่,2,3,4 

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1,6 

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งชี้ที ่ 3.7 

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตผุล   มีภูมคิุ้มกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คุณธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง(4 มติ)ิ 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจติใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อํานาจฝ่ายต่าํหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  มีความพร้อมทัง้ด้านบุคลากร  วัสดุครุภัณฑ์  เพ่ือจดัทําโครงการอบรม
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ให้กับบุคลากรทั่วไป  ในเขตจังหวัดสโุขทัย  และใกล้เคียง  รวมทั้งขยายโอกาสให้แก่
เด็กมัธยมท่ีจะจบการศึกษา  ภาคบังคับ  เพ่ือให้เข้าใจถึงวิชาสาขาอาชีพ  และสามารถตดัสินใจเลอืกศกึษาตอ่                 
ในระดับอาชีวศึกษา 

สังคมปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านการแข่งขันในตลาดโลก ตลาดแรงงาน จึงทําให้
ประชาชนระดบัรากหญ้า ขาดความรู้ความสามารถในการแข่งขนัในระดบัสากลได ้นับเป็นโอกาสอันดทีี่โครงการน้ี
จะช่วยยกระดบัฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้พิการ และประชาชน
ทั่วไป ให้มีคณุภาพ จึงคาดว่า  จะเป็นโอกาสอันดีทีโ่ครงการน้ีจะช่วยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
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5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือฝกึอาชีพ  ฝึกทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผูด้อ้ยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ 

 5.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาตอ่ในระดับอาชีวศึกษา 
 5.3  เพ่ือนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ / เสริมอาชีพหลกั 
 5.4  เพ่ือสร้างงาน  สร้างรายได้  ใหแ้ก่ตัวเองและครอบครัว 
 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1  ดําเนินการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนดําเนินงาน 

  6.1.2  สร้างมลูค่า พัฒนา ตอ่ยอดผลติภัณฑ์ชุมชน 
6.1.3 อตัราการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และองค์การ 
                 อย่างมีคุณภาพ 

6.2.2 กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมอื และมีขดีความสารถในการแขง่ขันสูงขึ้น 
      6.2.3 สามารถรวมกลุ่มกัน เพ่ือจัดตั้งศูนย์กลางเป็นแหลง่การเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ  
             โรงเรียน และชุมชนทอ้งถิ่น  
      6.2.4 เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดาํรงอยู่อย่างมั่งคั่ง และม่ันคง 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 
จัดทําโครงการ/ขออนุมตัโิครงการ 
ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชมุคณะกรรมการ 
สํารวจพ้ืนที่/ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น 
ประชามสัมพันธ์กิจกรรมแก่เป้าหมาย 
จัดการฝึกอบรมตามโครงการ 
สรุปผลและประเมินผล 
รายงานผล 

  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
  สถานทีด่ําเนินโครงการ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
   จากเงินงบประมาณโครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน  รอจดัสรร 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้หลัก และรายได้เสรมิได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 
9.2 ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ ี
9.3 ยกระดับฝมีือให้ไดม้าตรฐาน 
9.4 เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชมุชน และหัวหน้าหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
9.5 ผลติผลของชุมชน ไดร้ับการพัฒนาและเกิดการตอ่ยอดผลติภัณฑ์ 

 
10.  การตดิตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1 ประเมินผลโครงการโดยใชแ้บบสอบถาม 
10.2 ประเมินผลสมัฤทธ์ิในภาพรวมและระดับสถานศึกษา 
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โครงการที่  62 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
 

1.  ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายชลอ  ประยูรพันธ์  รองผูอ้ํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 
     นางทัศนีย์  รุ่มรวย  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
      
2.  ลกัษณะโครงการ    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  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพ                                           
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตรท์ี ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
 

3.4  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนํ้าของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร ์
 

3.5  สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่  8.2  ผลการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้บรหิาร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คณุธรรม  (ซือ่สตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลีย่นแปลง (4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรย์ิ 
    2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูตอ่พ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดตีอ่ผูอ้ื่น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรูต้ัว รู้คดิ รูท้ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่มี 
           ภูมคิุม้กันที่ด ี
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจติใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อํานาจฝ่ายต่าํหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มคีวามรู้ความสามารถ                 
ของนักเรียน  นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง  และปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  มีความเจริญก้าวหน้าไป
มาก  ซึ่งหากหน่วยงานใดมีการบริหารจัดการท่ีดีมคีวามพร้อมทางด้านวัสด ุ อุปกรณ์  และครุภัณฑ์เพียงพอ                       
ก็จะส่งผลใหก้ารบริหารจัดการ  การบริการ  การพัฒนางานด้านอื่น ๆ  และการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน                      
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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5.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีครภัุณฑ์อย่างเพียงพอ   
2. เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดสาํเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1   ตู้เหล็กบานทึบ  จํานวน  1  หลัง 
      

6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ฝ่ายพัฒนาการนักเรียนนักศึกษามคีรุภัณฑ์อย่างเพียงพอ 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมตัโิครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานทีด่ําเนินโครงการ  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
  
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    6,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจา่ย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหต ุงบประมาณ อดุหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได ้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-ตู้เหล็กบานทบึ  จํานวน  1  หลัง 

   
 
 
 
 
 
 

6,000 

 

รวมทั้งสิ้น   6,000  
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษามีครุภัณฑ์เพียงพอ 
 

10.  การตดิตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  63 
 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย  ระดับอศจ.  ระดับภาค  ระดับชาติ 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ   นายสมยศ  สีตลวรางค ์ งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน   

ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  1 , 2 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่ 2 
ตัวบ่งช้ีที่ 9,10 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
    พอประมาณ  มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D     Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
           Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
           Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
 
 

- 285 -



4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายหลัก  ว่าการจัดการอาชีวศึกษา

ต้องทําให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความสมบูรณ์พร้อมด้วยทักษะพ้ืนฐาน  ทักษะวิชาชีพ  และทักษะความเป็น
มนุษย์จึงจําเป็นต้องมีการควบคุมประเมินและเสริมสร้างมาตรฐานการอาชีวศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับ
สถาบันและระดับสถานศึกษา 

ภารกิจหลักของสถานศึกษา   สถานศึกษามีหน้าที่สําคัญในการผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพ  
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ต้องเน้น
ความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม  จัดกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการอย่างเหมาะสม ตลอดจนประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคุณธรรมนําความรู้ในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตในสังคม  
สถานศึกษาจึงกําหนดให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นสื่อให้
นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนร่วมคิดร่วมทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 5.2  เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพให้แก้สมาชิกองค์การ 
 5.3  เพ่ือเป็นการฝึกลักษณะนิสัยที่ดีของการอยู่ในสังคม และรู้จักการทํางนร่วมกันอย่างเป็นระบบ     
                 รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผดิชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 5.4  เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาด้วยกันเอง  มีความสามัคคีต่อหมูคณะ 
                และชุมชน 
 
6.  เป้าหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะ
วิชาชีพตามนโยบายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นโยบาย 3D และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รอ้ยละ 90 
 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีความชํานาญในวิชาชีพ  มีความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยมีความริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การดําเนินโครงการ 

จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม         เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     100,000    บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
  
                                             รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 

100,000 

  
 

รวมทั้งสิ้น  100,000   
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียน  นักศึกษา  มีความชํานาญในวิชาชีพแล้ว  มีความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย  มีความริเริ่มสร้างสรรค์  มีความกล้าแสดงออก  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 10.2  จํานวนนักเรียน  นักศกึษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการที่  64 
 

โครงการจัดหาผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผูเ้รยีน 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ  นายสมยศ  สีตลวรางค ์ งานพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน 
     ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  1 , 2  
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่ 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 , 10 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.12 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
    พอประมาณ  มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D     Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
           Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
           Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง มีความจําเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
โดยส่งเสริมใหผู้้เรียนได้มีโอกาสหาความรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ด้วยการเชิญผู้เช่ียวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้นําภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับสาขางานของผู้เรียนมา
ให้ความรู้กับผู้เรียน 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดหาผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้นําภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านที่เก่ียวข้องกับสาขางานของผู้เรียนจากภายนอกสถานศึกษาเช่นสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆชุมชน
และมาพัฒนาผู้เรียน 
  
6.  เป้าหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1 สถานศกึษาที่มีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ                       
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของจํานวนสาขางานท่ีเปิดสอน 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียนทุกสาขางานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้มากข้ึน 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
                                              ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การดําเนินโครงการ 
    จากเงินรายได้สถานศึกษา         เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    48,000   บาท 

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
  
                                             รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
14,400 
16,800 
16,800 

 

 
 

รวมทั้งสิ้น   48,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียนทกุสาขางานได้รบัการพัฒนาจากผู้เช่ียวชาญ/ผูท้รงคณุวุฒิ/ผู้นําภูมิปัญญาท้องถิ่นใหม้ีความรู ้ 
      มากขึ้น 

 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1  ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผูเ้ช่ียวชาญร่วมในการพัฒนาผู้เรียน  
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โครงการที่  65 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ  นายสมยศ  สีตลวรางค ์ งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน   
     ฝ่ายวิชาการ    
 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  1 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่ 2 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 15 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
    พอประมาณ  มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D     Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
           Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
           Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง มีความจําเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และเทคโนโลยี  
สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  เพ่ือให้มทีักษะที่พร้อมกับการปฏิบัติงานในอนาคต 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มีความทันสมัย  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  
6.  เป้าหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกแผนกวิชา 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
                6.2.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  มีหลักสตูรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทุกแผนกวิชา 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ                                             
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การดําเนินโครงการ 
    จากเงินรายได้สถานศึกษา         เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    5,000   บาท 

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
  
                                             รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 
 

5,000 

 
 

รวมทั้งสิ้น   5,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  วิทยาลยัอาชีวศึกษาสโุขทยั  มหีลักสูตรสมรรถนะ  หรือแผนการเรยีนทีส่อดคล้องกับความต้องการของ    
      ตลาดแรงงาน 

 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1  ข้อมลูความต้องการของสถานประกอบการ  ตลาดแรงงานและชุมชน 
10.2  ข้อมลูพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา  สาขางาน  หรอืรายวิชา  หรือแผนการเรียน 
        ที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและชุมชน 
10.3  รายงานการประเมินหลกัสูตรวิชา  สาขางาน  หรือรายวิชา  หรือแผนการเรียน 
10.4  รายงานการนําผลประเมินไปใช้ 
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โครงการที่  66 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ  นายสมยศ  สีตลวรางค์ งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  1 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่ 2 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
    พอประมาณ  มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D     Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
           Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
           Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสตัย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบัน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี  มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วจึงต้องมีการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  คุณภาพของการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญที่ควร
จะได้รับการพัฒนาอย่างสมํ่าเสมอ  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถ
ประกอบอาชีพได้ในอนาคต  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  มีหน้าที่จัดทํารวบรวม  และตรวจสอบ
แผนการเรียนของทุกแผนกวิชา  ให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2556  และ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2557  พร้อมทั้งจัดทําตารางสอน  ตารางเรียนร่วมกับ
แผนกวิชาต่าง ๆ  
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  รวบรวม  และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร 
5.2  ร่วมกับแผนกวิชา  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 
5.3  จัดทําตารางเรียน  ตารางสอน  ร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ 

  
6.  เป้าหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  เครื่องปริ้นเตอร์  จํานวน  1  เครื่อง 

 6.1.2  จัดทําแผนการเรียน  ปีการศึกษา  2561 
 6.1.3  ร่วมกับ  13  แผนกวิชา  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 

                             ร่วมกับสถานประกอบการ 
 6.1.4  จัดทําตารางเรียน  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560  และ 1/2561  ร่วมกับแผนกวิชา 

 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1  จัดทําแผนการเรยีน  ปีการศกึษา  2561  ที่ตรงตามหลักสูตร  และเหมาะสมต่อผู้เรียน 
  6.2.2  จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะทีส่อดคล้องกับความต้องการ 

         ของสถานประกอบการ 
  6.2.3   จัดทําตารางเรียน  ตารางสอน  ภาคเรียนที ่ 2/2560  และ  1/2561  ที่เหมาะสมต่อผูเ้รียน 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ   งานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

   ฝ่ายวิชาการ   
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การดําเนินโครงการ 
    จากเงินรายได้สถานศึกษา         เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    5,000   บาท 

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
  
                                             รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-เครื่องปร้ินเตอร์  จํานวน  1  เครื่อง 

   
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 

รวมทั้งสิ้น   5,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  มีเครื่องปร้ินเตอร์  จํานวน  1  เครื่อง  

9.2  แผนการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระดับ  ปวช.  ปวส.  ปีการศึกษา  2561 
9.3  ตารางสอนรายบุคคล  ตารางสอนนักเรียนนักศึกษาระดับ  ปวช.  ปวส.  ปีการศึกษา  2561 

 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1  แผนการเรียน  ปีการศึกษา  2561 
 10.2  หลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 
 10.3ตารางเรียน  ตารางสอน  ภาคเรียนที่  2/2560  และ  1/2561 
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โครงการที่  67 
 

โครงการมอบเกียรติบัตรผูท้ีมี่ผลการเรียนยอดเย่ียมและดีเด่น. 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ   นางสาวภัชราภรณ์  พิมพา  หวัหน้างานวัดผลและประเมินผล 
     ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคลอ้ง/เชือ่มโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จุดเนน้ และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   1 , 2 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่ 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ,10 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
          Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
          Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

 3. กตัญญตู่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
 การมอบเกียรติบัตรสําหรับผู้ที่มีผลการเรียนยอดเย่ียมและดีเด่นในแต่ละสาขาวิชา เป็นการยกย่องเชิดชู  
เป็นขวัญและกําลังใจสําหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา เป็นผู้ที่มีความประพฤติ
ดี มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนเพ่ือเป็นแบบอย่างสําหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความขยันและเอาใจใส่ใน
การศึกษาหาความรู้ 
 
 
 

- 301 -



 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มีผลการเรียนยอดเย่ียมและดีเด่น 
5.2 เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจสําหรับผู้ทีม่ีผลการเรียนยอดเย่ียมและดีเด่น  
5.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูผู้ที่มีผลการเรียนยอดเย่ียมและดีเด่น 
5.4 เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษาเล่าเรียนสําหรับนักเรียนนักศึกษา 
5.5 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน 
 

6.  เป้าหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนยอดเย่ียมและดีเด่น                 
                             ทุกสาขาวิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มผีลการเรียน 
                             ยอดเย่ียมและดีเด่น 
  
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ   งานวัดผลและประเมินผล  ฝา่ยวิชาการ   
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การดําเนินโครงการ 
     จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม         เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    1,500   บาท 

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
  
                                             รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 
 

1,500 

 
 

รวมทั้งสิ้น   1,500  
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับเกียรติบัตร และคํายกย่องชมเชย 

9.2  นักเรียน นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน และเห็นความสําคัญของการเรียนมากขึ้น 
 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การสังเกตพฤติกรรม 
 10.2  แบบสอบถาม 
 10.3  ผลการเรียน 
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โครงการที่  68 
 

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา. 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ   นางสาวภัชราภรณ์  พิมพา  หวัหน้างานวัดผลและประเมินผล 
     ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  1,3,4,6 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่  
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่ 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 9,10 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
    พอประมาณ  มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 
 3.7  นโยบาย  3  D      Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคุีณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มรีะเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
. 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 และนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 จะต้องทําการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา ดังน้ันก่อนที่จะทําการทดสอบ V-Net สําหรบันักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 และนักศึกษาระดับช้ัน 
ปวส.2 ควรจะมีการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา เตรียมความพร้อมสําหรับการทดสอบ  

เพ่ือใหก้ารสอบผ่านมาตรฐานทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของนักเรยีน นักศึกษา ควรจัดระดมสมอง
ของครผูู้สอนในแผนกต้องร่วมมือกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาศกัยภาพ กําหนดวิชาที่ใช้ในการสอนแบบ                 
ติวเตอร์เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการทดสอบของนักเรียน นักศึกษาต่อไป 
 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
 5.2  เพ่ือกําหนดวิชาที่ใช้ในการสอนแบบติวเตอร์ 
 5.3  เพ่ือสร้างแบบทดสอบสาํหรับให้นักเรยีนทบทวนความรู้ 
 5.4  เพ่ือให้นักเรียนผา่นการทดสอบมาตรฐานของการทดสอบด้านอาชีวศึกษา 
 
6.  เป้าหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  สามารถทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของแต่ละสาขาวิชาผ่าน   
                               เกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของแต่ละ 
                               สาขาวิชา 
  
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ   งานวัดผลและประเมินผล  ฝา่ยวิชาการ   
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การดําเนินโครงการ 
     จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    5,000   บาท 

จากเงินรายได้สถานศึกษา           เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    10,000   บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
  
                                             รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 
 

5,000 

 
 

10,000 

 
 

รวมทั้งสิ้น  5,000 10,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาสามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                ด้านอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  แบบสอบถาม 
 10.2  สรุปผลการทดสอบ 
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โครงการที่  69 
 

โครงการการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ. 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ   นางสาวภัชราภรณ์  พิมพา  หวัหน้างานวัดผลและประเมินผล 
     ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   1 , 2 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่ 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ,10 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
          Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
          Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

 3. กตัญญตู่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
. 

 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
  เน่ืองจากแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จําเป็นต้องใช้ในการทดสอบสําหรับนักเรียน 
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 เพ่ือให้สอดคล้องกับการวัดผลประเมินผล 
ในปัจจุบันที่ใหวั้ดผลประเมินผลตามสภาพจริง ดังน้ันการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
ควรเกิดจากการระดมสมองของครูอาจารย์ผู้สอนในแผนกต้องร่วมมือกันกําหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผล 
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กําหนดวิชาที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลในการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือจะได้นํามาใช้เป็น
แบบทดสอบทีเ่ป็นมาตรฐานต่อไป 
 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือกําหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 5.2  เพ่ือกําหนดวิชาที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 5.3  เพ่ือสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 5.4  เพ่ือให้ได้แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 
  
6.  เป้าหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาตามเกณฑ์ 
                              ที่กําหนดไว้ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  เพ่ือสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
  
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ   งานวัดผลและประเมินผล  ฝา่ยวิชาการ   
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การดําเนินโครงการ 
     จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม         เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    10,000   บาท 

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
  
                                             รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 

5,000 
5,000 

  
 

รวมทั้งสิ้น  10,000   
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 ครบทกุสาขาวิชา และตรงตาม 
               เกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  แบบสอบถาม 
 10.2 ผลการทดสอบ 
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โครงการที่  70 
 

โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน. 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ   นางสาวภัชราภรณ์  พิมพา  หวัหน้างานวัดผลและประเมินผล 
     ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ   1 , 2 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่ 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ,10 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
          Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
          Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

 3. กตัญญตู่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
. 

 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557  การประเมินผลการ
เรียนเป็นรายวิชา ให้ดําเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเน่ืองตลอดภาคเรียนด้วยความความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุม
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จุดประสงค์และเน้ือหาวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม รวมท้ังการจัดสอบปลาย
ภาคการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ให้มีการประเมินผล 

เพ่ือพัฒนาและประเมินผลเพ่ือสรุปผลการเรียน โดยพิจารณาจากการประเมินแต่ละกิจกรรมการสอน
และงานที่มอบหมาย การทดสอบตามอัตราส่วนที่เหมาะสม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบาย
ให้นักเรียน นักศึกษาทําการทดสอบปลายภาคเมื่อสิ้นภาคเรียน 

เน่ืองจากแบบทดสอบปลายภาค จําเป็นต้องใช้ในการทดสอบสําหรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ัน 
ทุกสาขาวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับการวัดผลประเมินผลในปัจจุบันที่ให้วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ดังน้ันจึง
จําเป็นต้องมีการจัดทําแบบทดสอบสําหรับใช้ในการสอบปลายภาค 
 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือสร้างแบบทดสอบ 
 5.2  เพ่ือใช้สําหรับประเมินผลผู้เรียน 
 
6.  เป้าหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีแบบทดสอบทดสอบทุกระดับช้ัน ทุกสาขาวิชาตามท่ีกําหนดไว้ 
 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  เพ่ือสร้างแบบทดสอบของทุกระดับช้ัน ทุกสาขาวิชาตามท่ีกําหนดไว้ 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ   งานวัดผลและประเมินผล  ฝา่ยวิชาการ   
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
 จากเงินรายได้สถานศึกษา   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  60,000   บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 

   

ค่าใช้สอย  50,000  
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 10,000  

รวม  60,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  มีแบบทดสอบครบทุกระดับช้ัน ทุกสาขาวิชาตามท่ีกําหนดไว้ 
 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  แบบสํารวจ 
 10.2  แบบสอบถาม 

10.3  สรุปผลการเรียน 
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โครงการที่  71 
 

โครงการการวิเคราะห์ข้อสอบ. 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ   นางสาวภัชราภรณ์  พิมพา  หวัหน้างานวัดผลและประเมินผล 
     ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   1 , 2 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่ 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ,10 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
          Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
          Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

 3. กตัญญตู่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
. 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
 การวัดผลและประเมินผลในปัจจุบัน ต้องดําเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเน่ืองตลอดภาคเรียนด้าน
ความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุม
จุดประสงค์และเน้ือหาวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม และการจัดทําแบบทดสอบก็
ต้องได้มาตรฐานเช่นกัน กล่าวคือ ต้องสามารถแยกผู้เรียนที่เก่งและอ่อนได้ นักเรียนนักศึกษาที่เรียนเก่ง  
ควรได้คะแนนสูง นักเรียนนักศึกษาที่เรียนไม่ค่อยเก่งควรได้คะแนนตํ่ากว่า การวิเคราะห์ข้อสอบจึงเป็นสิ่งสําคัญ
ในการจัดทําแบบทดสอบให้ได้มาตรฐาน ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ และสามารถทําการวิเคราะห์ข้อสอบใช้เองได้ 
 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือคัดกรองข้อสอบให้มีความเที่ยงตรง 
 5.2  เพ่ือคัดกรองข้อสอบให้มีความเช่ือมั่น 
 5.3  เพ่ือคัดกรองข้อสอบให้มีอํานาจจําแนก 
 5.4  เพ่ือให้ได้ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 
 
6.  เป้าหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประมาณ 50 คน สามารถวิเคราะห์ข้อสอบในการ
คัดกรองให้ได้มาตรฐานมีความเที่ยงตรง  มีความเช่ือมั่น  มีอํานาจจําแนกอย่างน้อยคนละ 1 รายวิชาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้ตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ   งานวัดผลและประเมินผล  ฝา่ยวิชาการ   
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
 จากเงินรายได้สถานศึกษา   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,000   บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 

   

ค่าใช้สอย    
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 1,000  

รวม  1,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ครูผูส้อนได้รับความรู้และสามารถทําการวิเคราะห์ข้อสอบได้ 
 9.2  ข้อสอบได้รับการปรับปรุงให้มีมาตรฐานมากข้ึน 
 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  แบบสํารวจ 
 10.2 แบบสอบถาม 

10.3  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
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โครงการที่  72 
 

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา   
ประจําปีงบประมาณ  2561 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ    รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 

 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 1  มุ่งสร้าง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ 
                 ตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนใหส้ัมพันธ์กับความต้องการของ   
                    ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ 
                     ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 6  ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรูคุ้ณภาพ 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D     Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
           Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
           Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
   4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้แต่ละแผนกวิชานํานักเรียน นักศึกษา

ศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพ และศรัทธา
ในวิชาชีพของตนเองน้ัน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจึงได้ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกแผนกวิชา นํานักเรียน  
นักศึกษา  ศึกษาดูงานตามสถานประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยและพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง  เพ่ือให้นักเรียน  
นักศึกษา  ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของ

ตนเอง 
5.3 เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
6. เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1นักเรียน ระดับ ปวช. จํานวน  600  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของ

ตนเองรวมถึงได้รับประสบการณ์เก่ียวกับการประกอบอาชีพ  
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 ขั้นตอนการดําเนินการ 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 1/2561 
3.  ดําเนินการตามโครงการ 
4.  ติดตามและประเมินผล 

ระยะเวลาดําเนินโครงการตุลาคม  2560– สิงหาคม  2561 
  สถานที่ดําเนินโครงการ  สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่ 
                                  การพิจารณาของแต่ละแผนกวิชา 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม     เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  42,000   บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 

   

ค่าใช้สอย    
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

42,000   

รวม 42,000   
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเองรวมถึง
ประสบการณ์เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 

9.2 นักเรียน นักศกึษาที่ออกกลางคันมีจํานวนลดลง 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
10.1 การสังเกตพฤติกรรม  
10.2  แบบสอบถาม 
10.3  เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการที่  73 
 

โครงการการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
ประจําปีงบประมาณ  2561 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ    รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ผลติ พัฒนาครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศึกษา  
3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 2  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน   
                 อาชีวศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครูคณาจารย์และ 
                    บุคลากรทางการศึกษา  ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษา   
                    ด้านอาชีวศึกษา  

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที3่ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8  ครู/อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ด้านที่  2  คุณภาพครู/อาจารย์   
ตัวบ่งช้ีที่ 8  ครู/อาจารย์ ได้เพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
      พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
      ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สจุริต  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
        Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
         Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1. มคีวามรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสว่นรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
     6. มศีีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เป็นสถานศึกษาโรงเรียนที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้นักเรียน  นักศึกษาให้มี
ความรู้ด้านการประกอบอาชีพและเน้นการให้ความรู้  ควบคู่คุณธรรมและการจัดกระบวนการเรียนรู้  ควบคู่
คุณธรรมและการจัดกระบวนการเรียนรู้  การที่จะพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน  จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมี
บุคลากรทางการศึกษาที่เป่ียมไปด้วยคุณภาพตามศักยภาพเหมาะสมสู่ครูมืออาชีพอย่างแท้จริง ดังน้ัน  ทาง
วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดระบบการบริหารทุกระบบให้ได้ตามมาตรฐาน  บุคลากรในวิทยาลัยฯ  จึงเป็นกลไกท่ี
สําคัญย่ิงที่จะต้องได้รับการดูแลและพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น  เพราะครูคือผู้ถ่ายทอดประสบการณ์อบรมสั่งสอน  ให้
ความรู้แก่นักเรียน  เพ่ือให้เป็นเยาวชนและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยฯ  สู่ครมูอือาชีพ 
5.2  เพ่ือเป็นการส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในวิทยาลัยฯ  ใหม้ากย่ิงขึ้น 
5.3  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยการนําเอาความรู้ที่ได้จากการ  อบรมสัมมนาดูงานมาพัฒนาจัดการ

เรียนการสอน  ให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ร้อยละ 20 ต่อแผนกวิชา 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ได้พัฒนาตนเองเพ่ิมประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการ 
2.  ดําเนินโครงการ 
3.  สรุปผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ช่วงปิดภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561  
  สถานที่ดําเนินโครงการ  สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ                        
                                   ที่ครแูต่ละท่านแจ้งความประสงค์เข้าฝึกประสบการณ์ 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
 รอจัดสรร 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  ได้รับการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมประสบการณ์วิสัยทัศน์ และ 
     ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 
9.2 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  ได้รับการส่งเสริมขวัญและกําลังใจมากย่ิงขึ้น 
9.3 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  ได้นําเอาความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ

มาพัฒนาจัดการเรียนการสอน  ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1   สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์ 
10.2   เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
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โครงการที่  74 
 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) 
ประจําปีงบประมาณ  2561 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ    รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
หัวหน้าแผนกวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี 

 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ 

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 3  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ    
ต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระดับคึณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา   

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2  ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
      พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
      ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สจุริต  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
        Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
         Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1. มคีวามรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสว่นรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
     6. มศีีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร                
การเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐมีแนวทางการศึกษาโดย 
สถานศึกษาจัดสอนรายวิชาในสถานศึกษาตามแผนการเรยีน และสถานประกอบการจัดฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการตามแผนการฝึกอาชีพโดย ระยะเวลาการฝึกอาชีพ จะยาวนานกว่าการฝึกประสบการณ์ของ
นักเรียนนักศึกษาภาคปกติ ในการดําเนินงานก่อนการฝึกอาชีพ จําเป็นต้องจัดการ ปฐมนิเทศนักเรียนและ
ประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจและข้อตกลงต่างๆ เพ่ือช้ีแจงข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ระเบียบ
สถานศึกษา ขอ้บังคับสถานประกอบการ แนวทางการเรียนการสอนสถานศึกษา และการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ               
ในสถานประกอบการ ผู้รับผดิชอบและการดูแลผู้เรียน ขัน้ตอน วิธีการบันทึกการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในคู่มือ
นักเรียน และการประพฤติปฏิบัติ ขณะที่ฝกึงาน/ฝึกอาชีพ อยู่ในสถานประกอบการ  
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
5.2 สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.3 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  เขา้ใจในวัตถุประสงค์ของการออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
5.4 เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และเซ็นอนุญาต

ให้ผู้เรียนเข้ารบัการฝึกอาชีพ 
5.5 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองเก่ียวกับการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

6. เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี ที่ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560  
 จํานวน 8  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน  นักศึกษา  มคีวามรู้  ความเข้าใจ  ต่อวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน/ฝึกอาชีพและ

สามารถปฏิบัติตนในสถานประกอบการ รวมถึงสามารถบันทึกการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และ
จัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอต่อวิทยาลัยฯ ได้ 
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6.2.2 ผู้ปกครองมีความรู้  ความเข้าใจ  ต่อวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของผู้เรียน 
เซ็นอนุญาตใหผู้้เรียนเข้าฝึกอาชีพ และตอบคําถามเพ่ือนําความคิดเห็นของผู้ปกครองมา
ทําการวิจัย และพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 
1.  เสนอโครงการ 
2.  ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 1/2561 
3.  ดําเนินการตามโครงการ 
4.  ติดตามและประเมินผล 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 1 สปัดาห์  
  สถานที่ดําเนินโครงการ  สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่คร ู                      

                                       แต่ละท่านแจ้งความประสงค์เข้าฝึกประสบการณ์ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
 จากเงินรายได้สถานศึกษา     เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,500   บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 

   

ค่าใช้สอย    
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 1,500  

รวม  1,500  
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

นักเรียน นักศกึษา มีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ รู้และเขา้ใจกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ เข้าใจเกณฑ์การประเมินผล และทราบวิธีการติดต่อวิทยาลัยฯ เมื่อต้องการ
สอบถามหรือแจ้งปัญหา และได้ทราบความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1   แบบสอบถาม 
10.2   การนิเทศติดตาม 
10.3  เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการที่  75 
 

โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
ประจําปีงบประมาณ  2561 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ    รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 
 

2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ  
                  ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 3  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ  
                   สอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ 
                   และเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ  
                    ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระดับคึณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา   

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2  ผูเ้รยีนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
 
 

- 333 -



 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
      พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
      ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สจุริต  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
        Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
         Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1. มคีวามรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสว่นรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
     6. มศีีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ปรับปรุงพุทธศักราช  2557  และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2557  ได้กําหนดโครงสร้างหมวดวิชาชีพสาขางานและ
การฝึกงาน  ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  หรือแหล่งวิทยาการ  ไมตํ่่ากว่า  1  ภาคเรียน  
ดังน้ัน  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทําโครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ขึ้น 
หลังจากที่ผู้เรยีนเสร็จสิ้นการฝึกงาน/ฝึกอาชีพแล้ว โดยผู้เรียนจะต้องเผยแพร่ผลการฝกึงาน/ฝึกอาชีพ โดยการ
บรรยายถึงสภาพของสถานประกอบการที่ตนได้เข้ารับการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ลักษณะการทํางาน วิธีและ
ขั้นตอนการทํางาน การให้ความรู้ของผู้ควบคุม ประโยชน์ที่ได้รับ การปรับตัว และอ่ืนๆ ที่ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์จากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ อีกทั้ง เพ่ือให้ทราบถึงข้อควรปรับปรุงแก้ไขด้าน
วิชาความรู้ ทักษะ และคณุลักษณะ ของนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ควรมีเพ่ิมเติมในมมุมองของ
สถานประกอบการ และได้ทราบความต้องการของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อสถานประกอบการ จึงได้เชิญ
ตัวแทนจากสถานประกอบการมาร่วมรับฟังการสัมมนาการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ด้วย 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
5.2 เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการเพ่ิมเติมของสถานประกอบการ เก่ียวกับ ความรู้ ทักษะ และ

คุณลักษณะของนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
5.3 เพ่ือให้สถานประกอบการ ได้ทราบถึงมุมมองของนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 

รวมถึงความต้องการ ที่มีต่อสถานประกอบการ 
5.4 สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
6. เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เสร็จสิ้นแล้ว ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561

จํานวน    350  คน 
6.1.2  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เสร็จสิ้นแล้ว ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  

2560จํานวน    350  คน 
6.1.3  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เสร็จสิ้นแล้ว ภาคฤดูรอ้น  ปีการศึกษา  2561

จํานวน   35  คน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียน นักศึกษา  สามารถนําความรู้  ที่ได้รับจากการฝึกงานมาเผยแพร่  แลกเปลี่ยน  

ในการสัมมนาระหว่างกันในสถานศึกษา 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 
1.  เสนอโครงการ 
2.  ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561 , ภาคฤดูร้อน 
3.  ดําเนินการตามโครงการ 
4.  ติดตามและประเมินผล 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  หลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน 1 สัปดาห์  
  สถานที่ดําเนินโครงการ  สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ                          

 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 
 จากเงินรายได้สถานศึกษา     เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,500   บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
อุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
รายได้

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 

   

ค่าใช้สอย  1,500  
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   

รวม  1,500  
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

นักเรียน นักศกึษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการทํางาน สถานประกอบการทราบทัศนคติ 
และความต้องการของนักเรียนนักศึกษาที่เขา้ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ที่มีต่อสถานประกอบการ วิทยาลัยฯ ทราบ
ความต้องการ เก่ียวกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติม ในแต่ละสาขาวิชาชีพ ของนักเรียน
นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1   แบบสอบถาม 
10.2   การสังเกตพฤติกรรมขณะร่วมกิจกรรม 
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โครงการที่  76 
 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
ประจําปีงบประมาณ  2561 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ   รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 

 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 3  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปวช.ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรอืสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพ
ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา   

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2  ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
      พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
      ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สจุริต  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
         Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
          Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1. มคีวามรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
     6. มศีีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

- 339 -



 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ปรับปรุงพุทธศักราช  2557  และหลักสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2557  ได้กําหนดโครงสร้างหมวดวิชาชีพสาขางานและการฝึกงาน  
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  หรือแหล่งวิทยาการ  ไมตํ่่ากว่า  1  ภาคเรียน  ดังน้ัน  เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงได้จัดทําโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศกึษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ขึ้น เพ่ือช้ีแจง
ข้อมูลที่เก่ียวขอ้ง ได้แก่ ระเบียบสถานศึกษา ข้อบังคับสถานประกอบการ แนวทางการเรียนการสอน
สถานศึกษา และการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ผู้รับผิดชอบและการดูแลผู้เรียน ขั้นตอน วิธีการ
บันทึกการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในคู่มือนักเรียน และการประพฤติปฏิบัติ ขณะที่ฝึกงาน/ฝกึอาชีพ อยู่ในสถาน
ประกอบการ 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
5.2 สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.3 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  เขา้ใจในวัตถุประสงค์ของการออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 
 

6. เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 
         จํานวน    350  คน 
6.1.1  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  2560 
         จํานวน    350  คน 
6.1.2   นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561 
          จํานวน   350  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียน  นักศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจ  ต่อวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ

และสามารถปฏิบัติตนในสถานประกอบการ รวมถึงสามารถบันทึกการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และจัดทํารายงาน
เพ่ือนําเสนอต่อวิทยาลัยฯ ได้ 
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7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 ขั้นตอนการดําเนินการ 

1.  เสนอโครงการ 
2.  ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 2/2560 , ภาคฤดูร้อน , 1/2561 
3.  ดําเนินการตามโครงการ 
4.  ติดตามและประเมินผล 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  วันแรกของการเปิดภาคเรียน  
  สถานที่ดําเนินโครงการ  สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ                       
                                  ที่ครูแต่ละท่านแจ้งความประสงค์เข้าฝึกประสบการณ์ 

 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,500  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 
 
 

 
 
 

1,500   

 

รวมทั้งสิ้น   1,500    
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

นักเรียน นักศกึษา มีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ รู้และเขา้ใจกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ เข้าใจเกณฑ์การประเมินผล และทราบวิธีการติดต่อวิทยาลัยฯ เมื่อต้องการสอบถาม
หรือแจ้งปัญหา 
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10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
10.1   แบบสอบถาม 
10.2   การนิเทศติดตาม 
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โครงการที่  77 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานอาชีวศึกษาทวิภาค ี
ประจําปีงบประมาณ  2561 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ    รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 
 

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมชิอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ                                         
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้                    
หลักธรรมาภิบาล 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D     Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
           Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
           Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก  ซึ่งหากหน่วยงานใด                         
มีการบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลใหก้ารบริหาร
จัดการการบริการ  การพัฒนางานด้านอ่ืน ๆ  มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ผลการดําเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 - เครื่องปร้ินเตอร์ จํานวน  1  เครื่อง 
 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  -เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  งานอาชีวศึกษาทวิภาคี   ฝ่ายวิชาการ  
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    5,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-เครื่องปร้ินเตอร์   จํานวน            
1  เครื่อง 

   
 
 
 
 
 
 

5,000 

 

รวมทั้งสิ้น   5,000  
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 เครื่องปร้ินเตอร์  จํานวน  1  เครื่อง 
 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  78 
 

โครงการประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน 
ประจําปีงบประมาณ  2561 

 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.1 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
1.2  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.3  หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 
1.4  หัวหน้างานความร่วมมือ 
1.5  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
 

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 2  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 2  พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา  ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาด้านอาชีวศึกษา  

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8  ครู/อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ด้านที่2  คณุภาพครู/อาจารย์   
ตัวบ่งช้ีที่ 8  ครู/อาจารย์ ได้เพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
      พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
      ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สจุริต  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D      Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
           Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1. มคีวามรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
     6. มศีีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ  

และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถประกอบอาชีพได้  จึงจําเป็นขอความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการร่วมกันวางแผนในการฝึกอาชีพ  นิเทศ  ติดตาม  และฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ                           
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน                   
เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการ  เพ่ือให้เกิดผลดี  
ต่อสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือประชุมสมัมนาครูฝึก  ครูนิเทศร่วมกันวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน 
5.2  เพ่ือประสานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
5.3  เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
5.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการเสนอแนะแก้ปัญหาและปรับปรุงการดําเนินการฝึกอาชีพ 

 
6. เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1  ครฝูึกเข้าร่วมประชุมสัมมนา  จํานวน  40  คน  ครูนิเทศ  11  คน  และหัวหน้าแผนก

วิชาทุกแผนกวิชา 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1  ครฝูึกของสถานประกอบการ  ครูนิเทศนักศึกษาฝกึงาน  หัวหน้าแผนกวิชา  เขา้ร่วม  
ประชุมสัมมนา 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 
1.  จัดทําโครงการ 
2.  ขั้นตอนดําเนินการ 
3.  ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561  
  สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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 งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   6,000    บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 
 
 

 
 

3,600 
2,400 

 

รวมทั้งสิ้น   6,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
9.2 สถานประกอบการให้ข้อเสนอแนะ ด้านความต้องการของตลาดแรงงานที่สถานประกอบการ

ต้องการ เพ่ือให้วิทยาลัยปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
9.3  สร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1 แบบสอบถาม 
10.2  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการที่  79 
 

โครงการจัดซ้ือวารสาร หนงัสือพิมพ ์
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางศนิชล  เนียมกลั่น  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
     ฝ่ายวิชาการ      

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   ผลิตคนดีออกสู่สังคม  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ผู้เรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้การ 

ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน 
3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ีที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้
 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D     Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
           Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย) 
           Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครบูาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ในปัจจุบันการศึกษานับว่ามีส่วนสําคัญห้องสมุดจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญ และความจําเป็นมาก 
สําหรับนักเรียนนักศึกษา ใช้เป็นแหล่งการคน้คว้าหาความรู้ห้องสมุดจึงต้องมีวัสดุได้แก่ แก่หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ เพ่ือจัดไว้ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาไว้อย่างเพียงพอ และมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้
งานให้เกิดประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา 
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5.  วัตถุประสงค์ 
5.1   เพ่ือให้ห้องสมุดมีหนังสือที่ทันสมัยและเพียงพอแก่ความต้องการใช้บริการของนักเรียนนักศึกษา 
5.2   เพ่ือให้ห้องสมุดมีวารสารและหนังสือที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ บริการแก่นักเรียนนักศึกษา 

 
6.  เป้าหมาย 

6.1  ซื้อหนังสอืเข้าห้องสมุดเพ่ือให้ครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาได้ค้นคว้าประกอบ 
      การเรียนการสอน 
6.2  ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุด 
6.3  จดังบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอย่างหลากหลายเหมาะสมกับความต้องการ  

                 ของผู้ใช้บริการ 
6.4  ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการบริหารจัดการห้องสมุด  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ  

                 ทํางาน 
6.5  สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดถูกสุขลกัษณะ 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  จัดทําโครงการ 

2.  สํารวจความต้องการซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ 
3.  ดําเนินการซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ 
4.  ให้บริการ 
5.  สาํรวจความพึงพอใจ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ   วันที ่1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   งบประมาณได้ต้ังไว้ในงบหน้ารายรับ-รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 9.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

9.3  ห้องสมุดมีหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ที่ทันสมัยไว้บริการ ครู – อาจารย์ นักเรียน     
      นักศึกษา 
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10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
สร้างแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ  อาจารย์ และนักเรยีน นักศึกษาในเดือน 

สิงหาคม – กันยายน  2561 
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โครงการที่  80 
 

โครงการคัดสรรนักอ่านยอดเย่ียมแห่งปี  2561 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางศนิชล  เนียมกลั่น  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
     ฝ่ายวิชาการ 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ผู้เรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้การ 
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
         Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย) 
         Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติไทย แสดงถงึความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  ประเทศไทยได้ 

กําหนดให้ทุกวันที่  29  กรกฎาคมของทุกปี  เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  เราในฐานะคนไทยสมควรจะได้ทํา
กิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย  ใหรู้้ซึ้งการมีภาษาไทยเป็นหน่ึงเดียวในโลก    
จึงสมควรส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มนิีสัยรักการอ่าน  โดยจัดให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือหลากหลาย
ประเภท เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร  
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือเป็นการคัดสรรหานักอ่านยอดเย่ียมแห่งปี 2561 
5.2  เพ่ือเป็นการน้อมรําลึกถงึพระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                         
      มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
5.3  เพ่ือเป็นการสร้างและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  นักเรียน นักศึกษาเป็นนักอ่านยอดเย่ียมแห่งปี 2561 

 6.2  นักเรียน นักศึกษามีนิสยัรักการอ่านเพ่ิมมากขึ้น 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  จัดทําโครงการ 

2.  สรุปโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ   วันที ่1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     1,000    บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 

1,000 

 
 
 

 

 

รวมทั้งสิ้น  1,000   
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียนนักศึกษามีนิสยัรักการอ่านมากข้ึน  
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
10.1  ประเมินผลจากการสังเกตการใช้บริการห้องสมุด 
10.2  ประเมินผลจากการสังเกตการณ์ใช้เวลาว่างโดยการอ่านหนังสือ 
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โครงการที่  81 
 

โครงการปฏิรปูการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าทีพ่ลเมือง 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  สาขาวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา  แผนกวิชาสามัญ 
     ฝ่ายวิชาการ 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ผู้เรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้การ 
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
         Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย) 
         Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักในคุณค่าและความสาํคัญของศิลปวัฒนธรรมและประวัติความ 

เป็นมาของการดํารงชีพอยู่ในท้องถิ่นในสมยัก่อนและเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย และมคีวามห่วงใยในปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพ่ือกระตุ้นและปลุกจติสํานึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือกันทํานุบํารุง ส่งเสริม และอนุรกัษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไปและเพ่ือสานต่อศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยังคงดํารงอยู่ไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เรียนรู้ และเป็นประโยชน์
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ต่อการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และความเป็นอยู่ของคนรุ่นหลังในการดํารงชีวิตประจําวัน
และวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาคของประเทศ 
 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ ถึงความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย 
5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5.3  เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เยาวชนรุ่งหลังมีความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของไทย 
5.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของภาษาไทย 
5.5  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาร่วมมือกันทํานุบํารุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย   
      ตลอดไป 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.1.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาษาไทยซึ่งถือเป็นภาษาแห่งชาติและเป็น
เอกลักษณ์ของชาติที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ ดังน้ันเราควรอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปให้
ลูกหลานได้ศึกษาถ้าเราคนไทยไม่ช่วยกันรักษาไว้สักวันหน่ึงอาจจะไมม่ีภาษาไทยให้ลูกหลานใช้ก็เป็นได้ 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  จัดทําโครงการ 

2.  ดําเนินโครงการ 
3.  สรุปโครงการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ   วันที ่1 พฤษภาคม 2561 – 30 สิงหาคม  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 

3,000 
 
 

 

  

รวมทั้งสิ้น  3,000   
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียนตามตัวช้ีวัด 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
10.1  แบบประเมิน 
10.2  การสังเกตในขณะทํากิจกรรม 
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โครงการที่  82 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์การพัฒนาการเรียนการสอน แผนกวิชาสามัญ สาขาวิชาภาษาไทย 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ             แผนกวิชาสามัญ  สาขาวิชาภาษาไทย 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ผู้เรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้การ 
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
         Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย) 
         Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุผล 
 ด้วยการเรียนการสอนของแผนกวิชาสามัญสาขาวิชาภาษาไทยเป็นการเรียนในภาคทฤษฎีและจัดการ
เรียนการสอนให้ทุกแผนกวิชาที่จะต้องเรียนวิชาพ้ืนฐานและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับวิชาอ่ืนๆต่อไป
เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะต้องมีครุภัณฑ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
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6.  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงคุณภาพ 
 6.1.1  นักเรียน นักศึกษา มกีารเรียนรู้ในการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
 
6.2  เชิงปริมาณ 
 6.2.1  นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาที่เรียนวิชาภาษาไทยแต่ละภาคเรียนจํานวน        

450 - 500 คน และครูจํานวน 3 คน ได้มกีารเรียนการสอนที่ทันสมัยทนัต่อเหตุการณ์ยุคดิจิตอลและทําให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  จัดทําโครงการ 

2.  ดําเนินโครงการ 
3.  สรุปโครงการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ   วันที ่1 ตุลาคม 2560 – 30 สิงหาคม  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
- ทีวีส ี ขนาด  50  น้ิว  จํานวน    
1  เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 

รวมทั้งสิ้น   20,000  
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  แผนกวิชาสามัญสาขาวิชาภาษาไทย มีทีวีสี  ขนาด  50  น้ิว  จํานวน 1 เครื่อง ใช้ในการเรียน
การสอนและทาํให้การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 
   

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 10.1 การสังเกตพฤติกรรม 
 10.2 แบบสอบถาม 
 10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการที่  83 
 

โครงการ  Christmas  Day 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
1.1 นางจันทรมาส   กล่ําเอม 
1.2 นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ 
1.3 นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ 
1.4 นางพิไลวรรณ ไทยกล้า 
1.5 นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข 
1.6 นางนิตยา    คณธี 
1.7  Mr.Remar Gam-oyket-eng 
1.8  Mr.EnerGambalaEbalobo 

 
2.  ลกัษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรยีนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ 
3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที ่1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนใหส้ัมพันธ์กับความต้องการ 
                  ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ขอ้ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้อง 
                    กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ 
                  สนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
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 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสว่นรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นยุคข่าวสารและสังคมออนไลน์
(Social Network)  ดังน้ันการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจึงมีความจาํเป็นอย่างย่ิงในการ
ติดต่อสื่อสารในงานอาชีพและในชีวิตประจําวันต่อเยาวชนไทย  เพ่ือการพัฒนาให้เยาวชนไทยมีทักษะการฟัง      
อ่าน  พูดและเขียน เป็นสิ่งทีจ่ําเป็น  รวมทัง้สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาวัฒนธรรมทางภาษา                 
จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงในการเข้าสังคมเหมาะสม บุคคล สถานทีแ่ละกาลเทศะ  ด้วยสาเหตุน้ีผู้รับผดิชอบโครงการ
จึงจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรยีน  นักศึกษาได้รับการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็น
จริง เรียนรู้วัฒนธรรมและสรา้งเจตคติที่ดี  เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน  นักศึกษาและ                
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมร่วมด้วย เพ่ือการพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทกุด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยีเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน  
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝกึทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน 
5.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร 
5.4 เพ่ือสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา  และกลา้แสดงออกมากข้ึน 
5.5 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 
5.6 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษารู้จักทํางานเป็นหมู่คณะฝึกคิด ฝกึทํารับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

              และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
5.7  ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไปในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน 

 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1  นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  (ผู้สนใจ)จํานวน  1,000  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  (ผู้สนใจ)  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  มคีวามมั่นใจ  มคีวามกระตือรือร้น  และกล้าแสดงออกมากข้ึน 
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7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. วางแผนการดําเนินงาน 
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการ 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม 
4. ดําเนินงานโครงการ 
5. สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม  
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    6,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 

500 
5,500 

  

รวมทั้งสิ้น  6,000   
ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน 
 9.2  นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกและมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 9.3  นักเรียน นักศึกษาได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประยุกต์ใช้ ให้สมดุล 
      และยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ 
      และเทคโนโลยี 
 9.4  นักเรียน นักศึกษามทีักษะในการทํางานเป็นหมู่คณะ 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา 
10.2   นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดความกล้าแสดงออกตามเกณฑ์ 
         การประเมิน 
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โครงการที่  84 
 

โครงการ English  Camp 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
1.1 นางจันทรมาส กล่ําเอม 
1.2 นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ 
1.3 นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ 
1.4 นางพิไลวรรณ ไทยกล้า 
1.5 นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข 
1.6 นางนิตยา    คณธี 
1.7 Mr.Remar Gam-oyket-eng 
1.8 Mr.EnerGambalaEbalobo 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรยีนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ 
                                                    เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ 

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที1่ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนใหส้ัมพันธ์กับความต้องการ 

                  ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ขอ้ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้อง 
                      กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 ตัวบ่งช้ีที่  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ 
                  สนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
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 3.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ดังน้ันการใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงในการติดต่อสื่อสารในงานอาชีพและในชีวิตประจําวันต่อเยาวชน
ไทย  ดังน้ันการให้เยาวชนไทยได้ใช้ทักษะการฟัง พูด  อ่าน และเขียน  รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสําคัญ
ของภาษาวัฒนธรรมทางภาษา จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง  ด้วยสาเหตุน้ีผู้รับผิดชอบโครงการจึงจัดกิจกรรมด้าน
ภาษาอังกฤษ  

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็นจริง เรียนรู้วัฒนธรรม
และสร้างเจตคติที่ดี เรียนรู้มารยาทางสังคมของเจ้าของภาษา เสริมสร้างการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงให้กับ
นักเรียน  นักศกึษาและสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. มาประยุกต์ใช้
ในการดําเนินกิจกรรมร่วมด้วย เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลย่ังยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพนักเรียน 
นักศึกษา ที่เป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา 
5.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน 
5.3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร 
5.4  เพ่ือสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา  กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องตามมารยาทสังคม 
5.5  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 
5.6  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการทํางาน มีภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีดี และใช้เวลาว่าง 
      ให้เกิดประโยชน์ 

 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1    นักเรยีน  นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  (ผู้สนใจ)จํานวน  100  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  (ผู้สนใจ)  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ , มีความมั่นใจ,  มีความกระตือรือร้น  และกล้าแสดงออกมากข้ึน 
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7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. วางแผนการดําเนินงาน 
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการ 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม 
4. ดําเนินงานโครงการ 
5. สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  เดือนตุลาคม  2560 – เดือนสิงหาคม 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย จํานวนเงิน 

หมายเหตุ รายการ งบประมาณ อุดหนุน 
เรียนฟรี  15  ปี 

รายได้ 
สถานศึกษา 

งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
5,000 
5,000 
5,000 

  

รวมทั้งสิ้น  15,000   
ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน 
 9.2  นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกและมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 9.3  นักเรียน นักศึกษาได้นําค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.  
 9.4  นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา 
10.2   นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดความกล้าแสดงออกตามเกณฑ์ 
         การประเมิน 
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โครงการที่  85 

โครงการพัฒนาผูเ้รียนวิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร ์
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  1.  นางสาวมรรษพร สีขาว 
     2.  นายพิทักษ ์  อุปัญญ ์
     3.  นายชาตรี               จันทร์ธีระกุล 
     4.  นายธีระพงษ์  กระการดี 
     5.  นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ ์

 
2.  ลกัษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรยีนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ 
                                                    เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ 

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที1่ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนใหส้ัมพันธ์กับความต้องการ 

                  ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่1  พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที ่ 4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
ตัวบ่งช้ีที่  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์                        

                   งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 
3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

ตัวบ่งช้ีที่   15  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D     Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
           Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
           Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

- 378 -



 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  มีบทบาทต่อสังคมปัจจุบันและโลกอนาคต  ซึ่งนักเรียน  
นักศึกษาสายวิชาชีพในฐานะท่ีเป็นเยาวชนคนหน่ึงและต้องใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์   ในการ
ประกอบวิชาชีพ  และการดํารงชีวิตประจําวัน  ควรจะมีความรู้ความเข้าใจต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและความก้าวหน้า
ทางวิทยาการ 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 นักเรียน  นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 

5.2 นักเรียน  นักศึกษา  เห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี 
ที่มีต่อวิชาชีพของตนเอง 

 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 นักเรียน  นักศกึษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ปวช. และ ปวส. จํานวน                   
500  คน  ดําเนินงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์    ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
  
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. วางแผนการดําเนินงาน 
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการ 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม 
4. ดําเนินงานโครงการ 
5. สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  เดือนตุลาคม 2560 – เดือนสิงหาคม 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
  
 
 

- 379 -



 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น         3,000         บาท     
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ  

จํานวนเงิน 

หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 
เรียนฟรี  15  ปี 

รายได้ 
สถานศึกษา 

งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย  
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 
 

3,000 

  

รวมทั้งสิ้น  3,000   
 
9.   ผลที่คาดว่าได้รับ  

9.1  นักเรียน นักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ระดับ ปวช. และ ปวส.  มีความรู้    
      ความเข้าใจเก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเห็นความสําคัญของ   
      วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีที่มีต่อตนเองและวิชาชีพ 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
10.1  สังเกต 
10.2  สอบถาม 
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โครงการที่  86 
 

โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชพีแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ   นายสิทธิชัย   เสาเสนา  และครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

     ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ลกัษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.  งบประมาณ 
   โครงการตามภาพระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ผลิตคนดีออกสู่สังคม  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ผู้เรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้การ 
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
         Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย) 
         Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.3  และปวส.2  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
โครงการ  จะต้องจัดทําโครงการวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  โดยใช้ความรู้  ความชํานาญ  และทักษะทาง
วิชาชีพในการสร้างสรรค์ผลงาน  ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการและนําเสนอเพ่ือเผยแพร่ผลงาน  ทั้งน้ี
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
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5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เผยแพร่ผลงานโครงการวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาช้ัน ปวช. 3 และ ปวส. 2 
  5.2 เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 5  
 
6.  เป้าหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  ผลงานจากการดําเนินการโครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 จํานวน 40 ผลงาน 
 6.1.2 ผลงานจากการดําเนินการโครงการวิชาชีพ ระดับ ปวส.2 จํานวน 35 ผลงาน  
 6.2  เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพและนําไปประยุกต์เพ่ือพัฒนาผลงานด้านวิชาชีพ 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  จัดทําโครงการ 

2.  ดําเนินโครงการ 
3.  สรุปโครงการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ   1  ตุลาคม  2560 – 31  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงินรายได้สถานศึกษา    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,500  บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 
                                         รายการ     

จํานวนเงิน 

หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 
เรียนฟรี  15  ปี 

รายได้ 
สถานศึกษา 

งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 

500 
1,000 

 

รวมทั้งสิ้น   1,500  
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการดําเนินงานโครงการวิชาชีพ 
9.2  นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการเผยแพร่และนําเสนอผลงานโครงการวิชาชีพ 

 
10.  การติดตาม  และประเมนิผลโครงการ 
  การใช้งานของนักเรียน  โดยสอบถาม / สมัภาษณ์นักเรียน 
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โครงการที่  87 
 

โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ   นายสิทธิชัย   เสาเสนา  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

     ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ลกัษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.  งบประมาณ 
   โครงการตามภาพระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมชิอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ                                         
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้                         
                    หลักธรรมาภิบาล 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธฺภาพน้ัน  จะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนที่หลากหลายครบถ้วน  ได้แก่  
ครูผู้สอน  วัสดุครุภัณฑ์  การบริหารจัดการช้ันเรียน  ตลอดจนอาคารสถานที่หรือห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการ
การจัดการเรียนการสอน  ซึ่งล้วนแล้วมีความสําคัญอย่างย่ิงที่จะช่วยทําให้การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจแบมืออาชีพ  บรรลุผลตามจุดหมายและอัตลักษณ์ของหลักสูตร
ฯ ได้  ดังน้ันจึงต้องมีการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 7 เพ่ือเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ในปีการศึกษา  2560 
 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 7 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  5.2 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์สําหรบัการจัดการเรียนการสอน 
  5.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธฺภาพการจัดการรียนการสอน 
 
6.  เป้าหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  ระบบไฟฟ้าและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  จํานวน  1  ชุด 
 6.1.2  เครื่องปรับอากาศขนาด  30,000  บีทียู  จํานวน  2  ตัว 
 6.1.3  ผ้าม่านกันแสงแดด    จํานวน  65  ตรม. 
 6.1.4  เครื่องขยายเสียงพร้อมลําโพง   จํานวน  1  ชุด 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  จัดทําโครงการ 

2.  ดําเนินโครงการ 
3.  สรุปโครงการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ   1  ตุลาคม  2560 – 31  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
 จากเงินรายได้สถานศึกษา    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   153,000  บาท 
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 
                                         รายการ     

จํานวนเงิน 

หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 
เรียนฟรี  15  ปี 

รายได้ 
สถานศึกษา 

งบดําเนนิงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-  ระบบไฟฟ้าและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จํานวน  1  ชุด 
-  เครื่องปรับอากาศขนาด  30,000             
บีทียู  จํานวน  2  ตัว 
-  ผ้าม่านกันแสงแดด  จํานวน  65  ตรม. 
-  เครื่องขยายเสียงพร้อมลําโพง  จํานวน     
1  ชุด 

   
 
 
 
 
 

153,000 

 

รวมทั้งสิ้น   153,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูผู้สอน  และนักเรียนสามารถใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
10.  การติดตาม  และประเมนิผลโครงการ 
  10.1  การใช้งานของนักเรียน  โดยสอบถาม / สัมภาษณนั์กเรียน 
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โครงการที่  88 
 

โครงการคุณธรรมนําชีวิตสูห่ลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางอุบล   ไชยโย   หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
     ฝ่ายวิชาการ 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที1่  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที1่ เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ 
ทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  2 
ตัวบ่งช้ีที่  2.5 
 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  17 
 

 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัชของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

จากสภาพเศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นเหตุให้การดํารงชีวิตของครอบครัวไทยมี
ลักษณะเป็นครอบครัวเดียวเป็นส่วนใหญ ่ มีเพียงพ่อ  แมแ่ละลูก  เป็นสงัคมแห่งการแข่งขัน  การเอาตัวรอด                
เพ่ือการมีชีวิตอยู่  เด็กและคนชราถูกทอดทิ้งเป็นจํานวนมาก  ขาดซึ่งคณุธรรมและจรยิธรรม  เด็กที่เจริญเตอบโต
ขึ้นมาก็ขาดการอบรมบ่มนิสยัจากบุคคลในครอบครัว  ซึ่งแตกต่างจากลักษณะของสังคมไทยในอดีตซึ่งมีลักษณะ
เป็นครอบครัวใหญ่อยู่รวมกันเป็นจํานวนมากโดยมีต้ังแต่รุ่นทวด  ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ ลูก หลาน  
เหลน  ดังน้ันการดําเนินชีวิตของคนในสมัยก่อนจึงเพียบพร้อมไปด้วยความมีระเบียบวินัย  ความกตัญญู  ความ

- 390 -



อ่อนน้อมถ่อมตน  ความรู้รักสามัคคี  คุณธรรมและจริยธรรม  เป็นผลเน่ืองมาจากการอบรม  ตักเตือนดูแลจากทกุ
คนในครอบครวั 

ดังน้ัน  วิทยาลัยฯ ซึ่งเปรียบเทียบเป็นบ้านแห่งที่สองของนักเรียน  โดยมคีรูเป็นเสมือนบุคคลใน
ครอบครัวที่ต้องทําหน้าที่อบรมบ่มนิสัย  สั่งสมความรู้ใหกั้บลูกศิษย์ได้ดําเนินชีวิตในวิถีทางที่ดีงาม  การดําเนินงาน
โครงการคุณธรรมนําชีวิตสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ก็เป็นหน่ึงในกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ที่ดําเนินการ
ขึ้นเพ่ือปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม  สร้างเจตคติ  ปรับพฤติกรรม  เพ่ือที่จะหล่อหลอมเยาวชนของชาติ
ให้เป็นคนดี  อยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและไม่ประมาทโดยคํานึงถึงความพอเพียง  ดังพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานาน
กว่า  30  ปี 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ  สร้างความตระหนัก  ยึดหลักคุณธรรมนําความรู้ให้กับนักเรียน  
นักศึกษา  มจีติสํานึกที่ดีงามรวมถึงการสร้างเสริมประสบการณ์  การเรยีนรู้  การบริโภคนิยม  การรู้จักเลือกซื้อ
เลือกใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียน  นักศึกษาได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

5.2  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม  บุญคณุของบุพการีผู้มีพระคุณให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง  สังคมและประเทศชาติ 

5.3  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  ได้ปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา 
5.4  เพ่ือปลูกฝังความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  จํานวนสมาชิกที่เข้ารว่มกิจกรรม  นักเรียน  นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
จํานวน  90  คน 

 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักเรียน  นักศึกษา  มีความเขา้ใจเก่ียวกับคุณธรรม  จริยธรรม  และตระหนักถงึหลัก
คุณธรรมนําความรู้  ระลึกถึงบุญคุณของบิดา  มารดา  และบุพการีผู้มีพระคุณ  และมีพ้ืนฐานด้านการ
ปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตลอดปีการศึกษา 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   4,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
1,000 
1,500 
1,500 

  

รวมทั้งสิ้น  4,000   
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน  นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คุณธรรม  จริยธรรม
ตามหลักธรรมทางศาสนาและมีจิตสํานึกทีดี่งาม 

9.2  นักเรียน  นักศึกษามีความกตัญญูรู้บุญคุณของบิดามารดา  และบุพการีผู้มีพระคณุ 
 9.3  นักเรียน  นักศึกษาได้ทาํบุญปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
 9.4  นักเรียน  นักศึกษาสามารถเรียนรู้การบริโภคนิยม  การรู้จักเลือกซือ้เลือกใช้ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1  แบบประเมินผล 
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โครงการที่  89 
 

โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตําบลหนองอ้อ 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางอุบล   ไชยโย   หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
     ฝ่ายวิชาการ 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที1่  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที1่ เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ 
ทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  2 
ตัวบ่งช้ีที่  2.5 
 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  17 
 

 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัชของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ชุมชนตําบลหนองอ้อ  เป็นชุมชนที่มีการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชนไทครั่ง  ซึง่ชุมชนไทครั่งเป็น                 
กลุ่มชนอพยพมาจากฝั่งซ้ายของลุ่มแม่นํ้าโขงเข้ามาต้ังถิ่นฐานในประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า
เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  3  และกระจ่ายการต้ังรกรากในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศไทยและจังหวัดสุโขทัยก็เป็นอีก
จังหวัดหน่ึงที่กลุ่มชนของชาวไทครั่งได้มาต้ังรกรากและอาศัยอยู่จนกระทัง้ถงึปัจจุบัน  โดยอาศัยอยู่ที่ชุมชนบ้าน
เกาะน้อยตะวันออก  อําเภอศรีสัชนาลัย  ซึง่จัดว่าเป็นชุมชนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมทั้งทางด้านอาหารและการแต่ง
กายให้คงอยู่มาจนช่ัวลูกช่ัวหลาน  ดังน้ันเพ่ือเป็นการร่วมออนุรักษ์และสบืสานวัฒนธรรมของชุมชนไทครั่ง                   
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แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  ได้จัดทําโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตําบลหนองอ้อขึ้น  เพ่ือให้นักศกึษาได้มี
โอกาสเรียนรู้ในวัฒนธรรมของชุมชนทั้งทางด้านอาหารและการแต่งกาย  ก่อประโยชน์ให้นักศึกษาได้รับความรู้  
ประสบการณ์ตรง  นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  ให้เกิดความภาคภูมิใจ  ความศรัทธาในชาติ
พันธ์ุของตนเองและสามารถนํามาเป็นความรู้  ทักษะทางวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  
ครอบครัวและสังคมสืบไป 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของชุมชนไทครั่ง 
5.2  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมด้านอาหารของชุมชนไทคร่ัง 
5.3  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรมการแต่งกายของชุมชนไทครั่ง 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  ระดับช้ัน  ปวส.  จํานวน  30  คน  และคณะครู  
จํานวน  10  คน  ศึกษาดูงานด้านอาหารและวัฒนธรรมของชุมชนไทครั่งบ้านเกาะน้อยตะวันออก 

 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  ครแูละนักศึกษา  มคีวามรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกับวัฒนธรรมของชุมชนไทครั่งบ้านเกาะน้อย
ตะวันออก 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตลอดปีการศึกษา 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
 รอจัดสรร 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของชุมชนไทครั่ง 
9.2  นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมด้านอาหารของชุมชนไทครั่ง 
9.3  นักศึกษาได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรมการแต่งกายของชุมชนไทครั่ง 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบประเมินผล 
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โครงการที่  90 
 

โครงการซ้ือพดัลมเพดาน 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวรัชนิกร  ยอดดี   หัวหน้าแผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 
     ฝ่ายวิชาการ 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  1 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่ 2 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
    พอประมาณ  มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D     Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
           Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
           Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษากําหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  โดยจัดให้มคีวาม
เหมาะสมของอาคารเรียนและผู้เรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน  และมีความจําเป็นในการ  เน่ืองจาก
ห้องปฏิบัติการของแผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอมีพัดลมเพดานไม่เพียงพอและความเย็นไม่ทั่วถึงกับนักเรียนที่มาใช้
ห้องปฏิบัติการและพัดลมบางส่วนมีการเสียหายและไม่สามารถซ่อมได้  เพ่ือประสิทธิภาพของการจัดบรรยายใน
ห้องเรียนให้น่าเรียนไม่ร้อน  แผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ  จงึขอจัดซื้อพัดลมเพดาน  จํานวน  6  ตัว  เพ่ือติด
ห้องปฏิบัติการ  จํานวน  3  ห้องและเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเง่ือนไขคุณภาพ 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือสร้างบรรยากาศในห้องปฏิบัติการให้มีอากาศเย็นขึ้น 
5.2  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคณุภาพมาตรฐาน 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  มีห้องปฏิบัติการที่พร้อมใช้งาน  จํานวน  3  ห้อง 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  มีห้องปฏิบัติการที่น่าเรียนบรรยากาศเย็นเพ่ิมขึ้น 
6.2.2  มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
6.2.3  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตลอดปีการศึกษา 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  ห้องปฏิบัติการ  221,222,223  แผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   11,120  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-พัดลมเพดาน 

   
 
 
 
 
 
 

11,120 

 

รวมทั้งสิ้น   11,120  
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  มีห้องปฏิบัติการที่มีอากาศถ่ายเทและเย็นขึ้น 
9.2  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
9.3  เพ่ือพัฒนากาเรียนการสอน  

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1  สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  91 
 

โครงการซ่อมบํารุงจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร ์
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวรัชนิกร  ยอดดี   หัวหน้าแผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 
     ฝ่ายวิชาการ 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  1 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่ 2 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
    พอประมาณ  มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D     Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
           Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
           Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษากําหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  โดยจัดให้มคีวาม
เหมาะสมของอาคารเรียนและผู้เรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน  และมีความจําเป็นในการ  เน่ืองจากไม่ได้
ซ่อมเป็นระยะเวลา  4  ปี  และต้องมีการบํารุงทุกๆปี  เพ่ือคงประสิทธิภาพของจักรให้มีคุณภาพของจักร
คอมพิวเตอร์  แผนกวิชาจึงขอจัดซ่อมจักรเย็บผ้าเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จําเป็นของนักศึกษาสาขาวิชา
แฟช่ันและสิ่งทอและเพ่ือให้นักเรียนมีจักรเย็บผ้าที่มีคุณภาพจึงต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี  และเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเง่ือนไขคุณภาพ 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือซ่อมบํารุงรักษาจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผา้คอมพิวเตอร์ที่ชํารุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนมีจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรายวิชา                  
      ที่เปิดสอน 
5.3  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคณุภาพมาตรฐาน 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ซ่อมบํารุงรักษาประจําปี  จักรอุตสาหกรรม  จํานวน  5  เครื่อง 
6.1.2  ซ่อมบํารุงรักษาประจําปี  จักรเย็บผา้คอมพิวเตอร์  จํานวน  10  เครื่อง 
 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  จักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์  อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
6.2.2  มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
6.2.3  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตลอดปีการศึกษา 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  ห้องปฏิบัติการ  221  แผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 

10,000 

 

รวมทั้งสิ้น   10,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  มีจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
9.2  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ทําให้นักเรียนได้ใช้จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 
9.3  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ทําให้นักเรียนได้ใช้จักรอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1  สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  92 
 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ  332  แผนกวิชาการเลขานุการ 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ             นางสาวศุภรลัคน์  นนท์แก้ว  แผนกวิชาการเลขานุการ 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ผู้เรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้การ 
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
         Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย) 
         Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุผล 
 ห้องปฏิบัติการ  332  เป็นห้องเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวเน่ืองกับแขนงวิชาการ
จัดการสํานักงาน  การเลขานุการ  การจัดประชุม  การสมัมนา  และวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ 
มีการจัดบรรยากาศให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับมาก  (แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  และครุภัณฑ์ประจําห้องเรียน  ปีการศึกษา  2559)  ซึ่งในความเป็น
จริงห้องปฏิบัติการ  332  มสีภาพโต๊ะวางเคร่ืองคอมมีอายุการใช้งาน  ชํารุดและยังขาดสื่อโปรเจคเตอร์                             
ซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ต้องใช้เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
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 จากปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงขอดําเนินการจัดหาโต๊ะวางเครื่องคอม  สําหรับห้องปฏิบัติการ  332                     
เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการและสร้างความพึงพอใจของผู้เรียนในระยะยาว 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ  332 
5.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน 

 
6.  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงคุณภาพ 
 6.1.1  แผนกวิชาการเลขานุการ  มีห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ  ผู้ใช้บริการมีความพึง

พอใจ  100 % 
 
6.2  เชิงปริมาณ 
 6.2.1  ผูส้อนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ  85  ขึ้นไป                  

ของผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  จัดทําโครงการ 

2.  ดําเนินโครงการ 
3.  สรุปโครงการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ   วันที ่1 ตุลาคม 2560 – 30 สิงหาคม  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  55,500  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จํานวน  
20  ตัวๆละ  1,000  บาท 
-โปรเจคเตอร์พร้อมจอ  จํานวน     
1  ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

35,000 

 

รวมทั้งสิ้น   55,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จํานวน  20  ตัว 
9.2  โปรเจคเตอร์พร้อมจอ  จํานวน  1  ชุด 
   

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 10.1  แบบสอบถาม 
 10.2  เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการที่  93 
 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพตามมารยาททางสังคม 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ             นางพรรณสยิา นิธิกิตต์ิสุขเกษม  แผนกวิชาการเลขานุการ 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ผู้เรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้การ 
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
         Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย) 
         Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุผล 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 กําหนดมาตรฐานวิชาชีพให้
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการสํานักงานด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนสอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา 3216-2102 เทคนิคการพัฒนา
บุคลิกภาพ(Personality Development) คือ ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความเช่ือมั่น
ในตนเอง การสร้างมนุษยสัมพันธ์การแต่งกาย การเสริมสร้างสุขอนามัย ศิลปะการพูด การปฏิบัติตนตาม
มารยาททางสังคม วัฒนธรรมองค์กรและธรรมเนียมปฏิบัติของไทยและต่างชาติ 
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ผู้จัดทําโครงการจึงขอดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลิกภาพตามมารยาททางสังคมด้วยการฝึก
ปฏิบัติการเข้าร่วมงานเลี้ยงแบบค็อกเทล เพ่ือเตรียมเตรียมความพร้อม ปรับปรุง และพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา3216-2102 เทคนิคการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
 5.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติตนเหมาะสมตามมารยาททางสังคม 

 
6.  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงคุณภาพ 
  6.1.1  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้เรียนผ่านการวัดประเมินตามเกณฑ์                        

ร้อยละ 80  ขึน้ไป 
 
6.2  เชิงปริมาณ 

6.2.1  ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  จัดทําโครงการ 

2.  ดําเนินโครงการ 
3.  สรุปโครงการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ   วันที ่1 ตุลาคม 2560 – 30 สิงหาคม  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   รอจัดสรร 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้เรียนผ่านการวัดประเมินตามเกณฑ์                        

ร้อยละ 80  ขึน้ไป 
   

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 10.1  แบบสอบถาม 
 10.2  เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการที่  94 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 343 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ          นางพรรณสิยา  นิธิกิตต์ิสุขเกษม   แผนกวิชาการเลขานุการ 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ผู้เรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้การ 
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
         Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย) 
         Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุผล 

 ห้องปฏิบัติการ 343 เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวเน่ืองกับแขนงวิชาการ
จัดการสํานักงาน การเลขานุการ การจัดประชุม การสัมมนา และวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ                 
มีการจัดบรรยากาศให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับมาก (แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ประจําห้องเรียนปีการศึกษา 2559)  ซึ่งในความเป็นจริง
ห้องปฏิบัติการ 343 ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ต้องใช้เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในหัวข้อการใช้เทคโนโลยีในสํานักงานเพ่ือการจัดการสํานักงาน  แต่ผู้สอนได้นําเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ทดแทนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งการดําเนินดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าเท่าน้ัน 
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จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ระบบ all in one 
สําหรับห้องปฏิบัติการ 343 เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการและสร้างความพึง
พอใจของผู้เรียนในระยะยาว 
 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ 343 
 5.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน 

 
6.  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงคุณภาพ 
 6.1.1  แผนกวิชาการเลขานุการ  มีห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ  ผู้ใช้บริการมีความพึง

พอใจ  100 % 
 
6.2  เชิงปริมาณ 
 6.2.1  ผูส้อนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ  85  ขึ้นไป               

ของผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  จัดทําโครงการ 

2.  ดําเนินโครงการ 
3.  สรุปโครงการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ   วันที ่1 ตุลาคม 2560 – 30 สิงหาคม  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  35,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  
ชุด 
-เครื่องพิมพ์  จํานวน  1  เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 

5,000 

 

รวมทั้งสิ้น   35,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะพร้อมจอภาพและอุปกรณ์ต่อพ่วง (เมาส์และแป้นพิมพ์) 
9.2  เครื่องพิมพ์ระบบ All in One 
   

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 10.1  แบบสอบถาม 
 10.2  เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการที่  95 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 345 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ          นางสาวอุษณีย์  เกษร   แผนกวิชาการเลขานุการ 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ผู้เรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้การ 
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
         Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย) 
         Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุผล 

 ห้องปฏิบัติการ 343 เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวเน่ืองกับแขนงวิชาการ
จัดการสํานักงาน การเลขานุการ การจัดประชุม การสัมมนา และวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ                 
มีการจัดบรรยากาศให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับมาก (แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ประจําห้องเรียนปีการศึกษา 2559)  เพ่ือความปลอดภัย
ในการใช้ภาคปฏิบัติจึงขอดําเนินการเดินรางสายไฟเช่ือมต่อแต่ละจุดที่พ้ืนห้อง  เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มี
ความปลอดภัย  เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธฺภาพพร้อมให้บริการสร้างความพึงพอใจของผุ้เรียนใน
ระยะยาว 
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5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ 345 
 5.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน 

 
6.  เป้าหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงคุณภาพ 
 6.1.1  แผนกวิชาการเลขานุการ  มีห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ  ผู้ใช้บริการมีความพึง

พอใจ  100 % 
 
6.2  เชิงปริมาณ 
 6.2.1  ผูส้อนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ  85  ขึ้นไป                 

ของผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  จัดทําโครงการ 

2.  ดําเนินโครงการ 
3.  สรุปโครงการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ   วันที ่1 ตุลาคม 2560 – 30 สิงหาคม  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

5,000 

 

รวมทั้งสิ้น   5,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  การติดต้ังรางสายปลั๊กไฟเช่ือมระบบไฟฟ้า 
   

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 10.1  แบบสอบถาม 
 10.2  เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 

- 420 -



โครงการที่  96 
 

โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผดิชอบ   แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นโยบายที่ 1  มุ่งสร้าง/ผลิตกําลงัคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ 
                 ตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนใหส้ัมพันธ์กับความต้องการของ   
                    ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ 
                     ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 6  ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรูคุ้ณภาพ 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D     Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
           Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
           Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
   4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้แต่ละแผนกวิชานํานักเรียน นักศึกษา

ศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพ และศรัทธา
ในวิชาชีพของตนเองน้ัน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจึงได้ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกแผนกวิชา นํานักเรียน  
นักศึกษา  ศึกษาดูงานตามสถานประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยและพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง  เพ่ือให้นักเรียน  
นักศึกษา  ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  

 
ด้วยการเรียนการสอนของแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียวเป็นการเรียนในภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะต้องมีการเรียนรู้นอกช้ันเรียนเพ่ือเป็นการสร้าง
เสริมประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียน นักศึกษา  

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ มคีวามเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของ    
     ตนเอง  
5.3 เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว ระดับ ปวช.1 ปวช. 2 ปวช. 3 
และ ปวส 1 ปวส.2 (ทวิ)  จํานวน 50  คน และครูจํานวน 4 คน 

 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศกึษา ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของ 
ตนเอง  รวมถึงประสบการณ์เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ  
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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ระยะเวลาดําเนินโครงการตุลาคม  2560– สิงหาคม  2561 
  สถานที่ดําเนินแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของแต่ละจังหวัด 

 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ 

  ปวช.1  ใช้เงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มีความเขา้ใจเก่ียวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง   
รวมถึงประสบการณ์เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 

9.2 นักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันมีจํานวนลดลง 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสังเกตพฤติกรรม   
10.2 แบบสอบถาม 
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการที่  97 
 

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการลลีาการผสมเคร่ืองด่ืม 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม  

3.2  ยุทธศาสตรส์ํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ผู้เรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้การ 
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
         Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย) 
         Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาและอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่าง

มาก แต่ประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีทักษะในการแสดงลีลาในการผสมเครื่องด่ืม ดังน้ัน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเคร่ืองด่ืมจึงเป็นการฝกึปฏิบัติให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการแสดง
ลีลาการผสมเครื่องด่ืมมากย่ิงขึ้น 
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5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวเกิดทักษะในการแสดงลีลาการผสมเคร่ืองด่ืมมากย่ิงขึ้น

 5.2 เพ่ือให้นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
 นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยว 50 คน เกิดทักษะในการแสดงลีลาผสมเคร่ืองด่ืม 
6.2   เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยว มีความรู้ เกิดทักษะในการแสดงลีลาผสมเครื่องด่ืม  
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  จัดทําโครงการ 

2.  ดําเนินโครงการ 
3.  สรุปโครงการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 2/2560 และ 1/2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการแผนกวิชาการท่องเที่ยว 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  6,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 

  
 
 

6,000 

 

รวมทั้งสิ้น   6,000  
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มีความเขา้ใจเก่ียวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง   
รวมถึงประสบการณ์เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
   9.2 นักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันมีจํานวนลดลง  
 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1 การสังเกตพฤติกรรม   
10.2 แบบสอบถาม 
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการที่  98 
 

โครงการจ้างครูชาวต่างชาติสอนหลักสูตร MEP สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที่ 1  เร่งรัดปฏิรูปการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ใหม้ีการการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและ

กระบวนการ  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  ทันเหตุการณ์  ทันโลก  ให้สําเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม 

 ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา  ใหผู้้เรียนทุกระดับทุกประเภท  รวมถึง  
เด็กพิการและด้อยโอกาส  มคีวามรู้  และทกัษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป  โดยเฉพาะทักษะการอ่าน  
การเขียน  และการคิด  เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง  และโลกของการทํางาน 

ข้อที่ 3  เร่งปรบัระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  มีการ
ประสานสัมพันธ์กับเน้ือหา  ทักษะ  และกระบวนการเรียนการสอน  ประกอบไปด้วย  มาตรฐานและการประเมิน  
หลักสูตรและการสอน  การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อที่ 6  เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเขม้แข็ง  มีแรงบนัดาลใจ  และมีวิสัยทัศน์
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน  เป็นสถานศึกษาคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพ  ที่สามารถจดัการเรียน  
การสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 

 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 
 3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา  3  ปี(2561-2565) 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ  ให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการ
ทํางาน  การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

 
 3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
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 3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก(สมศ.) 
  ตัวบ่งช้ีที่  19  มาตรการส่งเสริม  (ภายในสถานศึกษา) 
  1. ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานกําลังคนสู่สากล 
  2. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  3  ห่วง 
  พอประมาณ     มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  เง่ือนไข 
   ความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวัง) 
   คณุธรรม(ซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  เพียร  มีสติปัญญา) 
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
  วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 

 3.7  นโยบาย  3 D   Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
    Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
    Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
    3. กตัญญูต่อพ่อแม่  ผูป้กครอง  ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
    5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
    7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผูน้้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่
    9. มสีติรู้ตัว  รู้คิด  รูท้ํา  รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    10.รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ  
                               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น  มีไว้พอกินพอใช้   
                               ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย  และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม  เมื่อมี 
                               ภูมิคุ้มกันที่ดี 
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    11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส  มคีวาม 
                               ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
    12.คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
 ด้วยแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้เปิดการเรียนการสอน หลักสูตร MEP ในสาขาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเท่ียว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรดังกล่าวจึงได้จัดทําโครงการจ้างครูชาวต่างชาติ ในการเรียนการสอน
รายวิชา ภาคภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
 5.2 เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถของกําลังคนด้านอาชีวศึกษาภายใต้เสาหลักประชาคมอาเซียนและ 
พัฒนากําลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการของภาคการผลิตและบรกิารของภูมิภาค 
 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
 นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียวระดับ ปวช.1 (MEP) จํานวน  30 คน และ  
ระดับช้ัน ปวช.2 (MEP) จํานวน 15 คน ปวช.3 (MEP) 12 คน เกิดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว มีความรู้ เกิดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เขียนโครงการ 
  2. ขออนุมัติโครงการ 
  3. ดําเนินโครงการ 
  4. รายงานผลการดําเนินโครงการ 
  5. ประเมินผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 2/2560และ 1/2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการแผนกวิชาการท่องเที่ยว 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    312,000   บาท   

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
312,000 

งบหน้า
รายจ่าย
ประจําปี 
2561 

รวมทั้งสิ้น   312,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความรู้ เกิดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1 การสังเกตพฤติกรรม  
10.2 แบบสอบถาม 
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการที่  99 
 
 โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)  

เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายที่ 3  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม ่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปวช. ปวส. และปรญิญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระดับคึณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา   

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2  ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
      พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
      ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
      คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สจุริต  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
      วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
         Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
          Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
     1. มคีวามรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
     6. มศีีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นนโยบายที่สําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการได้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานประกอบการ 
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 การจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาเครือข่ายครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ตลอดจนการสัมมนานักเรียนฝึกอาชีพ และรายงานการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จึงเป็นการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ดีย่ิงขึ้น ดังน้ันแผนกวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยวจึงได้จัดทําโครงการโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
(ทวิภาคี) เพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน โดยนํานักศึกษาเข้าสัมภาษณ์เพ่ือขอรับการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาแก่นักเรียน 
5.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพให้กับนักศึกษา 
5.3เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ 
ของตนเอง 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ระดับ ปวส. 1  จํานวน 20 คน  และคร ูจํานวน 2 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการอาชีพ  และศรัทธาในวิชาชีพ 

   ของตนเอง   
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  จัดทําโครงการ 

2.  ดําเนินโครงการ 
3.  สรุปโครงการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ภาคเรียนที ่2/2560 และ 1/2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 

  
 
 

15,000 

 

รวมทั้งสิ้น   15,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักศึกษา มีความรู้ มีความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง   
รวมถึงประสบการณ์เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 

 9.2 นักศึกษา ได้บรูณาการการเรียน นอกห้องเรียน เสริมสร้างประสบการณ์จริง 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสังเกตพฤติกรรม  
10.2 แบบสอบถาม 
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการที่  100 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ และปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิก (533)  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ครูสัญชัย ป่ีแก้ว    หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 
2.  ลกัษณะโครงการ   

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้าน การสร้างความสามารถใน 

      ด้านการแข่งขัน 
 3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การศึกษาทัดเทียมนานาชาติ  
                   ในกลยุทธ์ ที ่1 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 ) 
ยุทธศาสตร์ที ่6พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
และการใช้อาคาร สถานที ่หอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.)ด้านการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3 ห่วง 
     พอประมาณ            มีเหตุผล            มภูีมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
   เง่ือนไข 
     ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

  คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา) 
   สมดุล / พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ / สังคม / สิ่งแวดลอ้ม / วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย 3D      Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย) 
      Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
  

3.8  ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
    1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
    3.  กตัญญูต่อพ่อ แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศกึษาเล่าเรียน ทั้งทางตรง และทางอ้อม 
    5.  รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม 
    6.  มศีีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ ่และแบ่งปัน 
    7.  เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่
    9.  มสีติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   10.  รู้จกัดํารงตน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของ  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้า   
 เหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้นกัน 
 ที่ดี 

   11.  มีความเข้มแข็ง ทั้งร่างกาย และจติใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความ 
 ละอายเกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

   12.  คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
ในปี พ.ศ. 2560 ทางวิทยาลัยฯ ได้เปิดสาขาวิชาเพ่ิมขึ้นในระดับช้ัน ปวช. อีกหน่ึงสาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ทําให้จํานวนผู้ที่เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น   
อีกทั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นห้องปฏิบัติการที่มีการเรียนการสอนทุกวัน และได้ใช้งานมา
เป็นระยะเวลานาน (ต้ังแต่ปีพ.ศ.2545)  สภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ บางอย่างก็เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน 
ดังน้ันเพ่ือเป็นการรองรับการใช้งานของผู้ เรียนที่ เ พ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
ห้องปฏิบัติการฯ ให้ใช้งานได้มาตรฐานอยู่เสมอ และได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาทั้งน้ีเพ่ือที่จะสามารถ
รองรับการประกันคุณภาพ ทั้งภายใน และภายนอก ของสถานศึกษาต่อไป 
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5.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก (533)  ในสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์กราฟิก ให้มีจํานวนที่เพียงพอ และสภาพบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับการเรียน การสอนเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา และสอดคลอ้งกับ
การประกันคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป 
 

6.  เป้าหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณได้วัสดุ-ครุภัณฑ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ลําดับ
ที่ 

รายการ 
จํานวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน (บาท) 

1 คอมพิวเตอร์ผู้สอนสําหรับงานออกแบบกราฟิก 1 เครื่อง 35,000 บ. 35,000 บ.
2 เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ผู้สอน (มทีี่เท้าแขน,มลีอ้) 1 ตัว 1,500 บ. 1,500 บ.
3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ผู้สอน 1 ตัว 1,500 บ. 1,500 บ.

4 
ปูกระเบ้ืองยาง พ้ืนห้องเรียนขนาด .30x.30 ม. หนา 2.5 
มม.  

80 ตรม. 35,000 บ. 35,000 บ.

5 เม้าปากกา ขนาด 3.7x 6 น้ิว 15ตัว 3,000 บ. 45,000 บ.
 -หมดรายการ -  

รวมเป็นเงิน 118,000
 

6.2  เชิงคุณภาพ 
การดําเนินการจัดกิจกรรม การเรียน-การสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มีความคล่องตัว และมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  จัดทําโครงการ 

2.  ดําเนินโครงการ 
3.  สรุปโครงการ 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ   กันยายน 2560 – ตุลาคม 2561 
สถานที่ดําเนินโครงการ   หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก (533) 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  118,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 

  
 

35,000 
 
 
 

83,000 

 

รวมทั้งสิ้น   118,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มีจํานวนเพียงพอต่อผู้เรียนและ 
ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน-การสอน 
มากย่ิงขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษา ทั้ง
จากภายในและภายนอก 
 
11.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  101 
 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องเรียน 342 แผนกวิชาการบญัช ี
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางรุ่งฤดี  เดชฟุ้ง    แผนกวิชาการบัญชี    ฝ่ายวิชาการ  
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ ด้านการศึกษาและเรยีนรู้ ทะนุบํารุงศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 

 
3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทมุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็น 
                                         ศูนย์กลาง 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาด 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที 3 ด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ตัวบ่งช้ีที่  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา กลุ่มวิชา 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D     Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
     Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
     Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
  
3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
          ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
          ภูมิคุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
          ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

สิ่งแวดล้อม บรรยากาศและสภาพของห้องเรียน มีความสําคัญและความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการสร้าง
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เน่ืองจากห้องเรียน 342 ปัจจุบัน มีพัดลมอยู่จํานวน 4 ตัวมีอายุการใช้งานมา
เป็นหลายปี บางตัวชํารุดเสียหาย อาจส่งผลให้ให้ใบพัดหักหรือล่วงหล่นลงมาขณะที่ทําการเรียนการสอน นักเรียน
นักศึกษาที่ น่ังเรียนอยู่ได้รับบาดเจ็บได้ดังน้ันเพ่ือให้การเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจึงจําเป็นจะต้องซื้อครุภัณฑ์ให้เพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน และเป็นการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ให้มีบรรยากาศภายในห้องเรียนเอ้ือประโยชน์ และสะดวกต่อการเรียนรู้มากย่ิงขึ้น 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือสร้างบรรยากาศภายในห้องให้เอ้ือประโยชน์ และสะดวกต่อการเรียนรู้  
5.2  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1. พัดลมเพดานโคจร จํานวน 4 ตัว 
 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1. นักเรียน นักศึกษา มบีรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
6.2.2. การเรียนการสอนดําเนินไปอย่างให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.2.3  นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2.จัดทํารายงานการขอซื้อขอจ้าง 
3. ดําเนินการ 
4.รายงานผลโครงการ 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียน 342  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา     เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,560 บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
- พัดลมเพดานโคจร จํานวน          
4 ตัวๆละ  1,390  บาท 

   
 
 
 
 
 
 

5,560 

 

รวมทั้งสิ้น   5,560  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1. พัดลม จํานวน 4 ตัว  
9.2  สิ่งแวดลอ้ม บรรยากาศและสภาพของห้องเรียนเอ้ือประโยชน์ และสะดวกต่อการเรียนรู้ 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบประเมินผล 
10.2.  แบบรายงานผลโครงการ 
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โครงการที่  102 
 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องเรียน 542 แผนกวิชาการบญัช ี
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางปาริชาติ  โปยขุนทด    แผนกวิชาการบัญชี   ฝ่ายวิชาการ 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษาและเรยีนรู้ ทะนุบํารุงศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 

 
3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทมุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็น 
                                         ศูนย์กลาง 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาด 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที 3 ด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ตัวบ่งช้ีที่  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา กลุ่มวิชา 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D     Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
     Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
     Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
  
3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
          ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
          ภูมิคุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
          ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความมีความรู้
ความสามารถของนักเรียน  นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง  และปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  มีความ
เจริญก้าวหน้าไปมาก  ซึ่งหากสถานศึกษาใดมีการบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และ
ครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการ  การบริการ  การพัฒนางานด้านอ่ืนๆ  และการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และเน่ืองจากห้องเรียน  542  แผนกวิชาการบัญชี  อาคารศิลปกรรม                  
ยังขาดคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  ดังน้ันจงึขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  นักศึกษา  และใช้จัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1.  ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  เคร่ืองพร้อมโต๊ะ 
6.1.2  เครื่องปร้ินเตอร์  จํานวน  1  เคร่ือง 

 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1. เพ่ิมประสิทธฺภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2. ดําเนินการ 
3.รายงานผลโครงการ 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 
  สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียน 542  แผนกวิชาการบัญชี  อาคารศิลปกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษา    
     สุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา     เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    30,500 บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ  
จํานวน  1  ชุด 
-เครื่องปร้ินเตอร์  จํานวน             
1  เครื่อง 

   
 
 
 
 
 
 

25,000 
 

5,500 

 

รวมทั้งสิ้น   30,500  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1.  มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ   จํานวน  1  ชุด 
9.2   มีเครื่องปร้ินเตอร์     จํานวน    1  เครื่อง 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1  รายงานผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  103 
 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรยีน 543 แผนกวิชาการบญัชี ฝ่ายวิชาการ 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ      นางสาวดวงใจ   จันทรัตน์    แผนกวิชาการบัญชี 
 

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับทุกประเภทมุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา กลุ่มวิชา 
 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
 

 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสตัย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัชของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

สิ่งแวดล้อม บรรยากาศและสภาพของห้องเรียน มีความสําคัญและความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการสร้าง
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เน่ืองจากห้องเรียน 543 ปัจจุบัน มีพัดลมอยู่จํานวน 4 ตัว มีอายุการใช้งาน
มาเป็นหลายปี บางตัวชํารุดเสียหาย  อาจส่งผลให้ให้ใบพัดหักหรือล่วงหล่นลงมาขณะที่ทําการเรียนการสอน 
นักเรียนนักศึกษาที่น่ังเรียนอยู่ได้รับบาดเจ็บได้ และในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีความ
เจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่งหากสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
เพียงพอ ก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการ การบริการ การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเน่ืองจากห้องเรียน 543 แผนกวิชาการบัญชี อาคารศิลปกรรม ยังขาดเครื่องปร้ินเตอร์ที่
ใช้ในการเรียนการสอนดังน้ันเพ่ือให้การเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงจําเป็น
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จะต้องซื้อครุภัณฑ์ให้เพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน และเป็นการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ให้
มีบรรยากาศภายในห้องเรียนเอ้ือประโยชน์ และสะดวกต่อการเรียนรู้มากย่ิงขึ้น 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือสร้างบรรยากาศภายในห้องให้เอ้ือประโยชน์ และสะดวกต่อการเรียนรู้  
5.2เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1. พัดลมเพดานโคจร จํานวน 4 ตัว 
6.1.2. เครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1. นักเรียน นักศึกษา มบีรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
6.2.2. การเรียนการสอนดําเนินไปอย่างให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.2.3  นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  

2.จัดทํารายงานการขอซื้อขอจ้าง 
3. ดําเนินการ 
4. รายงานผลโครงการ 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียน 543 แผนกวิชาการบัญชี อาคารศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา     เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   11,060   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
- พัดลมเพดานโคจร จํานวน 4 ตัว 
- เครื่องปร้ินเตอร์ 1 เครื่อง 

   
 
 
 
 
 
 

5,560 
5,500 

 

รวมทั้งสิ้น   11,060  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1. พัดลม จํานวน 4 ตัว  
9.2  เครื่องปร้ินเตอร์  จํานวน 1 เครื่อง 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบประเมินผล 
10.2. แบบรายงานผลโครงการ 

 
 

 

- 452 -



โครงการที่  104 
 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรยีน 333 แผนกวิชาการบญัชี 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางฐิติกาญจน์  พลับพลาส ี แผนกวิชาการบัญชี 
          ฝ่ายวิชาการ    

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     การสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที1่  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทมุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็น 
                                        ศูนย์กลาง  
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ    
                   ต้องการของตลาด 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่3 ด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ตัวบ่งช้ีที่3.2ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชากลุ่มวิชา  
 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  2  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
 

 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

เน่ืองจากแผนกวิชาการบัญชี  ได้ทําการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  แต่ยังมีห้องปฏิบัติการเฉพาะของแผนกเพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอนไม่เพียงพอ  อีกทั้งเพ่ือเป็นการฝึกให้นักเรียน  นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง  ได้ตามลักษณะรายวิชาและตาม
สมรรถนะรายวิชา  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน  จึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือ
พัฒนาห้องเรียน 333  ของแผนกวิชาการบัญชี 
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5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้มีหอ้งเรียนและห้องฝึกปฏิบัติการเฉพาะ  เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  แผนกวิชาการบัญชี 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.2  เครื่องปรับอากาศ  จํานวน  1  เครื่อง 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  

2. จัดทํารายงานการขอซื้อขอจ้าง 
3. ดําเนินการ 
4. รายงานผลโครงการ 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตลอดปีงบประมาณ 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  ห้องเรียน  333 
  
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ  
   จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    38,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนนิงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-เครื่องปรับอากาศ จํานวน            
1  เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

38,000 

รวมทั้งสิ้น 38,000 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1  เครื่องปรับอากาศ จํานวน  1  เครื่อง 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1  รายงานผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  105 
 

โครงการส่งเสริมการทําโครงการวิชาชีพ สําหรบัผูเ้รียนแผนกวิชาการบัญช ี
 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาการบัญชี ฝ่ายวิชาการ 
 
2. ลักษณะโครงการ   

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ผลิตคนดีออกสู่สังคม  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกึอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ผู้เรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้การ 
ปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
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 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
         Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย) 
         Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งประกอบด้วย
จุดเน้น และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ทั้งการประเมินภายในและการประเมินภายนอก เพ่ือให้การเรียน
การสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สง่ผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
คุณภาพผู้เรียน ประกอบกับแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ผู้เรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน จะต้องเรียนวิชาโครงการวิชาชีพ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรยีนสามารถนําความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เรียนมา ประยุกต์ใช้ในการจัดทํา
โครงการวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี เห็นความสําคัญในการทําจัดทําโครงการวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา จึง
ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการทําโครงการวิชาชีพ สําหรับผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชี เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาการบัญชี สามารถจัดทําโครงการวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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5. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรยีนนักศึกษาในแผนกวิชาการบัญชี  สามารถจัดทําโครงการวิชาชีพได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

6. เป้าหมาย 
6.1  เชิงปริมาณ 

นักเรียน ปวช.3  และ นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี จํานวน 200 คน 
 

6.2  เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาการบัญชี สามารถจัดทําโครงการวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     

และประสิทธิผล มีรายงานฉบับสมบูรณ์ ( 5 บท) ไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  

2. จัดทํารายงานการขอซื้อขอจ้าง 
3. ดําเนินการ 
4. รายงานผลโครงการ 

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตลอดปีงบประมาณ 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
  
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ  
   จากเงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    6,800   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
1,800 
2,000 
3,000 

รวมทั้งสิ้น 6,800 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาการบัญชี สามารถจัดทําโครงการวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   
และประสิทธิผล 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

10.1 รายงานโครงการวิชาชีพฉบับสมบูรณ์ ( 5 บท)  
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  106 
 

โครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียน 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาการบัญชี ฝ่ายวิชาการ 
 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคณุภาพอย่าง                           
                                          เท่าเทียมกัน  
3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที1่  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที1่ เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ 
ทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  2 
ตัวบ่งช้ีที่  2.5 
 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  17 
 

 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสตัย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D       Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
             Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จรยิธรรมและความเป็นไทย) 
              Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มีสติรูตั้ว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัชของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเงินเป็นปัจจัยจําเป็นสําหรับคนทุกคน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากเราใช้ไปโดยไมย้ั่งคิดหรือฟุ่มเฟือย
ปัจจัยชนิดน้ีก็จะหมดไปโดยฝากความลําบากไว้ให้กับเราในอนาคตดังน้ันการออมเงินจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคน
ต้องปฏิบัติให้สม่ําเสมอควรปลูกฝังการประหยัดเงินต้ังแต่อายุน้อยเพ่ืออนาคตจะได้ไม่ต้องพบเจอกับความจน 
และความลําบาก 
 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งทําหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกให้นักเรียน นักศึกษารักการออม และ
ได้รู้จักการออมบนพ้ืนฐานการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง จึงได้จัดทําโครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียนขึ้น 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้นักเรียน นักศึกษารักการออม และได้รู้จักการออมบนพ้ืนฐานการดํารงชีวิตอย่าง  
                 พอเพียง 
 5.2  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญของการออม รู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม  
                 ส่งผลให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต  
 
6. เป้าหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 1.  เชิงปริมาณ  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร้อยละ  80  มีบัญชีเงินฝากในธนาคาร  
                               โรงเรียน 

2.  เชิงคุณภาพ  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย เห็นความสําคัญของการประหยัดและ 
                     อดออม และมีการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอย่างพอเพียง 

 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  

2. จัดทํารายงานการขอซื้อขอจ้าง 
3. ดําเนินการ 
4. รายงานผลโครงการ 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตลอดปีงบประมาณ 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  ธนาคารโรงเรียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
  
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ  
   จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    4,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
1,000 
3,000 

 

รวมทั้งสิ้น 4,000  
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รู้จักการประหยัดและอดออม  มีคณุธรรม  มีการ

บริหารค่าใช้จ่ายให้พอเพียงกับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันรวมทั้งสามารถนําเงินจํานวนน้ีมาใช้ในยามจําเป็นทั้ง
ทางด้านการศึกษาและในด้านอ่ืนๆ 
 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 10.1  เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  107 

 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินแผนกวิชาวิจิตรศิลป ์

 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     แผนกวิชาวิจิตรศิลป์    ฝ่ายวิชาการ 

 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที1่  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที1่ เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ 
ทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  2 
ตัวบ่งช้ีที่  2.5 
 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  17 
 

 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสตัย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
ปัจจุบันการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียน ได้เรียนรู้เพ่ือให้มีประสบการณ์ และสง่เสริมทักษะด้านอาชีพ

เป็นสําคัญ เพ่ือสร้างความสนใจใฝรู่้ และไม่ละเลยวิถีชีวิตที่ดีงามของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นับวันจะเลือนหายไปใหค้งอยู่ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้กับคนรุ่นหลังไว้โดยการเชิญ
วิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถให้กับนักเรยีนทั้งภาคเรียนที่  2/2560 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถมสี่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรยีน
ระดับช้ัน  ปวช 

5.2  เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถอนุรักษ์ศิลปะ และ
วัฒนธรรม รู้ในภูมิปัญญาทอ้งถิ่นให้คงอยู่ได้ 

5.3  เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างอาชีพอิสระ สร้างงาน สร้างรายได้ 
ให้กับตนเองและครอบครัว 

5.4  สร้างเจตคติที่ดีในการประดิษฐ์ช้ินงาน  และสามารถนําไปใช้ได้จริง 
 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ จํานวน  17  คน   

6.2  เชิงคุณภาพ 
          6.2.1  นักเรียนระดับช้ัน ปวช. และ  ปวส.  จํานวน  17 คน สามารถปฏิบัติงาน และนําความรู้
ความสามารถที่ได้รับการฝึกปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนของนักเรียน นักศึกษาและสามารถสร้าง
อาชีพอิสระได้ 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตลอดปีการศึกษา 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
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  8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   2,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

                                     รายการ  

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15 ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 
 

2,000 

  
 
 
 
 

รวมทั้งสิน้  2,000   
         
9.   ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  บุคลากรที่มีความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ 
9.2  นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาตระหนักและเห็นคณุค่า และความสําคัญในการดํารงคุณค่าของ                       
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถสร้างรายได้ และเป็นอาชีพอิสระ 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1  เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  108 

 
โครงการส่งเสริมการทําโครงการวิชาชีพสาํหรับผู้เรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป ์

 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     แผนกวิชาวิจิตรศิลป์    ฝ่ายวิชาการ 

 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที1่  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที1่ เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ 
ทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  2 
ตัวบ่งช้ีที่  2.5 
 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  17 
 

 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล   มีภูมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D   Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสตัย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

   12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งประกอบด้วยจุดเน้นและ

การประเมินคุณภาพสถานศึกษา  ทั้งการประเมินภายในและการประเมินภายนอก  เพ่ือให้การเรียนการสอนใน
สถานศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  คุณภาพผูเ้รียนประกอบ
กับแผนการเรยีนตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช)  ผู้เรียนระดับ  ปวช.ทุกคน  จะต้องเรียนวิชาโครงการ
วิชาชีพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้  ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดทําโครงการวิชาชีพ  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์เห็นความสําคัญในการจัดทาํโครงการวิชาชีพของนักเรียน  จึงได้จัดทํา
โครงการส่งเสริมการทําโครงการวิชาชีพ  สําหรับผู้เรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน  
นักศึกษาในแผนกวิชาวิจิตรศิลป์  สามารถจัดทําโครงการวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศกึษาในแผนกวิชาวิจิตรศิลป์  สามารถจัดทําโครงการวิชาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับช้ัน  ปวช.  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ จํานวน  30  คน   

6.2  เชิงคุณภาพ 
          6.2.1  โครงการนักเรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตลอดปีการศึกษา 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 
  8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   1,000  บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

                                     รายการ  

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15 ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 
 

1,000 

  
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น  1,000   
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9.   ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน  นักศึกษาในแผนกวิชาวิจิตรศิลป์  สามารถจัดทําโครงการวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธฺภาพและ
ประสิทธิผล 
 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1  รายงานโครงการวิชาชีพฉบับสมบูรณ ์ (5  บท) 
10.2  ผูร้ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 
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โครงการที่  109 

 
โครงการปรับปรุงห้องเรียนวิจิตรศิลป ์

 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     แผนกวิชาวิจิตรศิลป์    ฝ่ายวิชาการ 

 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมชิอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ                                         
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้                         
                    หลักธรรมาภิบาล 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
ระบบการบริหารสํานักงานงาน  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  มีเอกสารซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบเป็นจาํนวนมาก  

และเป็นเอกสารท่ีมีความสําคัญต่อองค์กรภายในสถานศึกษา  เพ่ือการพัฒนาห้องปฏิบัติงานให้น่าอยู่  สะอาด  และมี
บรรยากาศที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและผูใ้ช้บริการ 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้ผลการดําเนินงานการจัดเก็บเอกสารของแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2  เพ่ือใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมเอกสารของแผนก 
5.3  เพ่ือใช้พัฒนาห้องสํานักงานแผนกให้น่าอยู่  สะอาด  และมีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 
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6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ตู้เก็บเอกสาร  20  ช่อง  จํานวน  2  หลัง 
  6.1.2  ตู้เก็บเอกสารช่องเล็ก  15  ช่อง  จํานวน  1  หลัง 
  

6.2  เชิงคุณภาพ 
          6.2.1  ห้องสํานักงานแผนกวิชาวิจิตรศิลป์มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์มากขึ้น 
   6.2.2  ห้องสํานักงานแผนกวิชาวิจิตรศิลป์สะอาด  น่าอยู่  มีบรรยากาศในห้องดีขึ้น 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตลอดปีการศึกษา 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 
  8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     12,500    บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

                                     รายการ  

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15 ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
-ตู้เก็บเอกสาร  20  ช่อง  จํานวน            
2  หลัง 
-ตู้เก็บเอกสาร  15  ช่อง  จํานวน            
1  หลัง 

   
 
 
 
 
 

12,500 

 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น   12,500  

- 475 -



         
 
9.   ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  มีตู้เก็บเอกสาร  20  ช่อง  จํานวน  2  หลัง 
  9.2  มีตู้เก็บเอกสารช่องเล็ก  15  ช่อง  จํานวน  1  หลัง 
 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

10.1  เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  110 

 
โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชพี  แผนกวิชาวิจิตรศิลป ์

 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     แผนกวิชาวิจิตรศิลป์    ฝ่ายวิชาการ 

 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมชิอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ                                         
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้                         
                    หลักธรรมาภิบาล 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
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    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  นักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.3  ต้องเรียนวิชาโครงการ  โดยนักเรียนจะต้อง

แบ่งกลุ่มเพ่ือจัดทําโครงการวิชาชีพ  โดยนําองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพที่เรียนมาทั้งหมดมาประยุกต์เป็นช้ินงาน
โครงการตามความสามารถของนักเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เผยแพรผ่ลงานโครงการวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาช้ัน  ปวช.3 
5.2  เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ  มาตรฐานที ่ 5 
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6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ผลงานจากการดําเนินการโครงการวิชาชีพ  ระดับช้ัน  ปวช.3  จาํนวน  2  ผลงาน 
  

6.2  เชิงคุณภาพ 
          6.2.1  นักเรียนมีความรู้  ความสามารถด้านวิชาชีพและนําไปประยุกต์เพ่ือพัฒนาผลงานด้านวิชาชีพ 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตลอดปีการศึกษา 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
 
  8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม       เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     1,000    บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

                                     รายการ  

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15 ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 
 

1,000 

  
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น  1,000   
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9.   ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1  นักศึกษามีทักษะในการดําเนินงานโครงการวิชาชีพ 
9.2  นักเรียนมีทักษะในการเผยแพร่และนําเสนอผลงานโครงการวิชาชีพ 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 10.1  แบบสอบถาม 

10.2  เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ 
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โครงการที่  111 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพครู และผูเ้รียน ตามมาตรฐานวิชาชพี 
สถาบนัคณุวุฒิวิชาชพี (องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
 กิจกรรม  1. แข่งขันทักษะมาตรฐานฝมีือแรงงาน และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
   2. สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ หน่วยงานที่มีมาตรฐานฝมีือแรงงานและ    
   มาตรฐานคณุวุฒิวิชาชีพ 

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  -  ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
      -  ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  1 เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน               
                    การทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 

       2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ  
          ความต้องการของตลาดแรงงาน 
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3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที ่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ 
                  วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา  
                  รับรอง 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  3  ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
          Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
                   Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงาน
ที่เป็นองค์กรรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้การกํากับของรัฐบาล เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานของ ครู ผู้เรียน และประชาชนในประเทศให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล  นําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามามารถของทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างย่ังยืน 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ สถานที่ และเคร่ืองมือประเมิน 
สมรรถนะอาชีพ และต้องการพัฒนาศักยภาพของครู ผู้บริหาร ผู้เรียน ให้มีองค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้น และมีคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในการสร้าง
เครือข่ายและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพซึ่งจะส่งเสริมการผลิตกําลังคนของประเทศสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ผู้เรียน และผูบ้ริหารด้านวิชาการและมาตรฐานอาชีพ 
5.3  เพ่ือเปิดโลกทัศน์ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพของครู ผู้บริหาร ผู้เรยีน   
5.4  เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมการศึกษาให้ความสําคัญกับการเรียนสายอาชีพมากขึ้น 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
         1. แข่งขันทักษะมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
         2. สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
         3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ หน่วยงานที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ 
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6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 ครู ผู้บรหิาร ผู้เรียน วิทยาลัยฯได้รับพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ  ร้อยละ 90 
6.1.2  คร ูผู้เรยีน มีทักษะตามมาตรฐานอาชีพและได้รับรางวัลจากการแข่งทักษะตามมาตรฐาน

อาชีพและฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร้อยละ 80 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ครู ผู้บรหิาร ผู้เรียน วิทยาลัยฯได้รับพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ  ในระดับดี 
6.2.2 ครู ผู้เรียน มีทักษะตามมาตรฐานอาชีพและได้รับรางวัลจากการแข่งทักษะตามมาตรฐาน

อาชีพและฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับดี 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. สํารวจความพร้อมของแผนกวิชา  

2. จัดทําโครงการ 
3. ดําเนินการ เข้าร่วมแข่งทักษะมาตรฐานฝมีือแรงงาน ศึกษาดูงาน 
4. สรุปผล   

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ     ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ        ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     10,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
1,800 
1,500 
6,700 

 

รวมทั้งสิ้น  10,000  
 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลระดับภาค และระดับชาติตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
9.2  นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร ได้พัฒนาศักยภาพจากการศึกษาดูงานและการเข้าร่วมกิจกรรม 

แข่งขันทักษะมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
    

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรม

พัฒนาฝีมือแรงงาน 
10.2 แบบสอบถาม    
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โครงการที่  112 
 

โครงการจัดต้ังองค์กรที่มีหน้าที่รบัรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ  
สถาบนัคณุวุฒิวิชาชพี (องค์การมหาชน) 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  -  ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
      -  ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  1 เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน               
                    การทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 

       2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ  
          ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที ่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ 
                  วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา  
                  รับรอง 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  3  ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
          Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
                   Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) - Thailand Professional Qualification  

Institute (Public Organization)-TPQI เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนากําลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการ
จัดทํามาตรฐานอาชีพให้ได้การรับรององค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพ่ือประเมิน
สมรรถนะบุคคลในการให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลเก่ียวกับ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือ
สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนากําลังคนให้มี
คุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายในการขับเคล่ือนประเทศไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการพัฒนากําลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการและทิศทางเศรษฐกิจ โดยใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยง
สมรรถนะของคน นําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียนและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างย่ังยืน 
  คุณวุฒิวิชาชีพคือการให้ใบรับรองอย่างเป็นทางการสําหรับผู้มีสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ โดย
คุณวุฒิวิชาชีพจะถูกแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยใช้สมรรถนะวิชาชีพเป็นเกณฑ์กําหนด
ระดับต้น ซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพพ้ืนฐานจนถึงระดับสูงที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ สถานที่ และเครื่องมือประเมิน 
สมรรถนะอาชีพตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของครู ผู้บริหาร และพัฒนา
มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้เรียน ตลอดจนประชาชนในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียง โดยการเป็นองค์กรที่
มีหน้าที่รับรองสมรรถนของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพ่ือปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency 
Based) ซึ่ งจะทําให้การผลิตกําลังคนของประเทศสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือจัดต้ังองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

5.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู และผู้บริหารด้านวิชาการและทักษะอาชีพ 
5.3  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านทักษะอาชีพของผู้เรียน และประชาชนทั่วไป 
5.4  เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมการศึกษาให้ความสําคัญกับการเรียนสายอาชีพมากขึ้น 
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6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
         ในระยะแรก ขอเปิดสาชาวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติการด้านบัญชี ระดับ 1-3 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 วิทยาลัยฯได้รับอนุญาตเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ   
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผ่านการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐาน

อาชีพ ร้อยละ 90 
6.1.3 ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ใช้บริการองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ

บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  ร้อยละ 90 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 วิทยาลัยฯได้รับอนุญาตเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ  ที่มีคุณภาพ   
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผ่านการทดสอบ สมรรถนุตามมาตรฐาน
อาชีพระดับดี 
6.2.3 ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ใช้บริการองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ 

บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระดับดี 
 
7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. สํารวจความพร้อมของแผนกวิชา  

2. จัดทําโครงการ 
3. ดําเนินการ ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และสรุปผล   

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ     ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ        ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
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8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     10,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
 

5,000 
5,000 

 

รวมทั้งสิ้น  10,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลระดับภาค และระดับชาติตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
9.2  นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร ได้พัฒนาศักยภาพจากการศึกษาดูงานและการเข้าร่วมกิจกรรม 

แข่งขันทักษะมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
    

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรม

พัฒนาฝีมือแรงงาน 
10.2 แบบสอบถาม    
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โครงการที่  113 
 

โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  -  ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
      -  ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  1 เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน               
                    การทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 

       2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ  
          ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที ่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ 
                  วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา  
                  รับรอง 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  3  ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 
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 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
          Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
                   Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญประการหน่ึงในการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ประเทศ และการเข้าสู่แรงงานระดับฝีมือที่มีมาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีนโยบายในการพัฒนาฝีมือผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานของประเทศ เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษามี
ความพร้อมทั้งด้านทักษะความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ  
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานมีหน้าที่ในการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติเพ่ือแจกแยกระดับ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
โดยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ที่จะนํามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปใช้ในการทดสอบฝีมือแรงงาน 
ต้องได้รับอนุญาตและกําหนดไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ สถานที่ และเครื่องมือประเมิน 
มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของครู ผู้บริหาร และพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานของ
ผู้เรียน ตลอดจนประชาชนในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียง โดยขออนุญาตเป็นผู้ดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือจัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
5.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู และผู้บริหารด้านวิชาการและทักษะอาชีพ 
5.3  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านทักษะอาชีพของผู้เรียน และประชาชนทั่วไป 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 ในระยะแรกขอเปิดสาขาอาชีพ 

- สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทําการ) 
สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนําเสนอผลงาน) 
สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคํา) 

- สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 
         สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 
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6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 วิทยาลัยฯได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน   
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน รอ้ยละ 90 
6.1.3 ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ใช้บริการศูนย์ทดสอบฯ  ร้อยละ 90 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 วิทยาลัยฯได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานที่มีคุณภาพ   
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน ระดับดี 
6.2.3 ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ใช้บริการศูนย์ทดสอบฯ  ระดับดี 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. สํารวจความพร้อมของแผนกวิชา  

2. จัดทําโครงการ 
3. ดําเนินการ ประชุม สัมมนา ดูงาน และสรุปผล   

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ     ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ        ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
   จากเงินรายได้สถานศึกษา      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     30,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

  
5,000 
15,000 
10,000 

 

รวมทั้งสิ้น  30,000  
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลระดับภาค และระดับชาติตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
9.2  นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร ได้พัฒนาศักยภาพจากการศึกษาดูงานและการเข้าร่วมกิจกรรม 

แข่งขันทักษะมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
    

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรม

พัฒนาฝีมือแรงงาน 
10.2 แบบสอบถาม    
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โครงการที่  114 
 

โครงการ พฒันางานวิจัยและพัฒนาวิชาการ ยุค Thailand 4.0 
 

            กิจกรรม  จัดทํางานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผล
และประเมินผล งานวิทยาบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และ
แผนกวิชา หรอืสถานการณ์ด้านวิชาการอ่ืน ๆ ที่สอดคลอ้งกับ Thailand 4.0)  

 
1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  -  ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
      -  ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่  1 เพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน               
                    การทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 

       2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ  
          ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที ่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ 
                  วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษา  
                  รับรอง 

- 496 -



3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  3  ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
          Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มคีุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
                   Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จกัดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

การพัฒนางานวิชาการด้านงานวิจัย เป็นอีกบทบาทหนึ่งของฝ่ายวิชาการ ปัจจุบัน
สถานการณ์ต่าง ๆ ด้านวิชาการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามกลไกของการพัฒนาวิชาการในทุก
ระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศไทยก้าวสู่ ยุค Thailand 4.0 การบริหารจัดการงานต่าง ๆ ได้แก่ งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยาบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และแผนกวิชา ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นการดําเนินงานที่ใช้กระบวนการวิจัย
ที่สามารถนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนางานวิชาการของวิทยาลัยฯ และสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
5.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสร้างและพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการ ยุค Thailand 4.0 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ฝ่ายวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผลงานวิจัยและ
พัฒนา ที่สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0  

6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการ จํานวน 3 เล่ม 

        6.1.2   ครู ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการได้สร้างและพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการ ร้อยละ 90 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย มีงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ ที่สอดคล้องกับยุค Thailand 
4.0 อย่างมีคุณภาพ   

                6.1.2 ครู ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการได้สร้างและพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการ และนํามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 
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7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. สํารวจความพร้อมของแผนกวิชา  

2. จัดทําโครงการ 
3. ดําเนินการ   
4. สรุปผล   

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ     ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ        ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 
 รอจัดสรร 
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ ที่สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0  
อย่างมีคุณภาพ   
                9.2  ครู ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการได้สร้างและพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการ และนํามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 

 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

10.1 แบบสอบถาม  แบบทดสอบ และแบบสํารวจ 
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โครงการที่  115 
 

โครงการปรับปรุงฝา่ยวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
 

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

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดย 
                                          ใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการบบริหารความเสี่ยง 
 

 3.6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 
     พอประมาณ   มีเหตุผล        มภูีมคิุ้มกันในตัวที่ดี 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คุณธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D      Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
            Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคีณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
            Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
  8. มรีะเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รูป้ฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

  12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 

ฝ่ายวิชาการ เป็นหน่วยงานหน่ึงที่ต้องมีการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ได้แก่ งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยาบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และแผนกวิชา ซึ่งนับว่างานวิชาการมีบทบาทและความสําคัญในการพัฒนา
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คุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างบรรยากาศในการ
ทํางาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์การจัดการสํานักงาน
ให้มีความทันสมัย 

การพัฒนาสํานักงานฝ่ายวิชาการ เป็นส่วนสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย 
สร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดี บริหารพ้ืนที่ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวในการ
ทํางาน 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางาน สถานที่ทํางานน่าอยู่ สะอาด มีบรรยากาศที่ดี 
5.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 1. ทาสีห้องใหม่ทั้งหมด 
 2. เปลี่ยนฝากัน้ห้อง ประตู ฝ่ายวิชาการ และห้องสํานักงานทวิภาคีเป็นกระจก ประตูบานเลื่อน 
 3. เปลี่ยนประตูห้อง และหน้าต่าง สํานักงาน เป็นกระจก 
 4. ซื้อชุดรับแขกใหม่ 1 ชุด 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 ฝ่ายวิชาการมีสํานักงานที่ทันสมัย ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการทํางาน                             

ของงานต่าง ๆ ในฝ่ายวิชาการให้มีระบบการจัดการที่ดี รอ้ยละ 90 
6.1.2  ให้บรกิารครู ผู้เรียน และบุคคลทั่วไป ร้อยละ 90 

  
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 ฝ่ายวิชาการมีสํานักงานที่ทันสมัย สง่เสริมและสร้างบรรยากาศในการทํางาน                          
ของงานต่าง ๆ ในฝ่ายวิชาการให้มีระบบการจัดการที่ดี   

 6.2.2  ให้บรกิารครู ผู้เรียน และบุคคลท่ัวไปอย่างมีคุณภาพ 
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7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1. สํารวจความพร้อมของแผนกวิชา  

2. จัดทําโครงการ 
3. ดําเนินการ   
4. สรุปผล   

   ระยะเวลาดําเนินโครงการ     ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ        ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    50,000   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 
 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 

  
 

40,000 
 
 
 

10,000 

 

รวมทั้งสิ้น   50,000  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ฝ่ายวิชาการมีสํานักงานที่ทันสมัย มสีภาพแวดล้อมที่ดี 
9.2  การบริหารจัดการฝ่ายวิชาการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แบบสอบถาม    
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โครงการที่  116 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอนุสิษฐ  ประเสริฐดี  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
     หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
2.  ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
  

3.2  ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพ                                           
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.3  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคณุภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่  3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

3.5  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ีที่  8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
 

 3.6  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3  ห่วง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล         มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่ 
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    เง่ือนไข 
     ความรู้  (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 
     คณุธรรม  (ซื่อสัตย์สุจรติ  อดทน  เพียร  มสีติปัญญา) 
    สมดุล/พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง (4 มติิ) 
     วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
 
 3.7  นโยบาย  3  D    Democracy  (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย) 
      Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณุธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย) 
      Drug-Free  (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด) 
 
 3.8  ค่านิยมหลัก  12  ประการ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

  7. เข้าเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

  9. มสีติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รูจ้ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัชของ    
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้                  
           ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 
           ภูมคิุม้กันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มคีวาม  
           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

    12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
4.  สภาพปัจจบัุน/หลักการเหตุและผล 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    เป็นสถานศึกษาในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  มีจํานวนผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการศึกษา
วิชาชีพมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จึงต้องมี
อุปกรณ์  และครุภัณฑ์การเรียนการสอนใหส้อดคล้องกับจํานวนผู้เรียน  จึงจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การ
เรียนการสอนให้เพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
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5.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ   
2. เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

ที่ รายการ จํานวน ผู้รับผิดชอบ 
1 ทีวี 50 น้ิวพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง   3  เครื่อง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2 เครื่องดูดฝุ่น (ขนาด 2000 วัตต์)   2  เครื่อง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4 เครื่องปร้ินเตอร์    2  เครื่อง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5 ม่านหน้าต่าง (ห้อง Front)   1  ชุด แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ 
6 ม่านหน้าต่าง  (ห้องเรียนช้ัน 2)   1  ชุด แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ 
7 ถาดอาหารบุฟเฟ่ต์ 2  ชุด แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ 
8 โปรเจคเตอร์ 1  เครื่อง แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ 
9 โถจ่ายนํ้าผลไม ้  2  ชุด แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ 
10 ขวดซ้อมบาร์เทนเดอร์   10  ใบ   แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ 
11 แผ่นยางปูพ้ืนสําหรับซ้อมบาร์เทนเดอร์   10  ช้ิน แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ 
12 ชุดโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอ้ี   80  ชุด แผนกวิชาการบัญชี 
13 ทีวี 50 น้ิวพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง   2  ชุด แผนกวิชาการบัญชี 
14 เครื่องพิมพ์  1  เครื่อง แผนกวิชาการบัญชี 
15 พัดลม 3 ใบพัด   2  เครื่อง แผนกวิชาการบัญชี 
16 เครื่องคอมพิวเตอร์   1  ชุด แผนกวิชาการบัญชี 
17 เครื่องพิมพ์ 1  เครื่อง แผนกวิชาการบัญชี 
18 พัดลมเพดานโคจร   4  ตัว แผนกวิชาการบัญชี 
19 เครื่องพิมพ์ 1  เครื่อง แผนกวิชาการบัญชี 
20 เก้าอ้ีสํานักงาน   2  ตัว งานอาชีวศึกษาทวิภาคี 
21 Hub  8  port   2  เครื่อง งานวัดผลและประเมินผล 
22 หุ่นพ้ืนฐานรูปทรงเรขาคณิต   1  ชุด แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
23 หุ่นกล้ามเน้ือ   1  ชุด แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
24 โต๊ะต้ังหุ่น   1  ชุด แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
25 โต๊ะและเก้าอ้ีปฏิบัติการองค์ประกอบศิลป์   10  ตัว แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
26 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์   1  ชุด แผนกวิชาคหกรรม 
27 ทีวี 50 น้ิวพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 1  ชุด แผนกวิชาคหกรรม 
28 เครื่องพิมพ์ 1  ชุด รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
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6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  ฝ่ายวิชาการมีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ 
 

7.   กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  ขั้นตอนการดําเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการ 
  2.  ดําเนินโครงการ 
  3.  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
   ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
   สถานที่ดําเนินโครงการ  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
   
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดําเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    521,660   บาท   
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย 

 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน 

เรียนฟรี  15  ปี 
รายได้ 

สถานศึกษา 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 

   
 
 
 
 
 

521,660 

 

รวมทั้งสิ้น   521,660  
 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ฝ่ายวิชาการมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ 
 

10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
10.1  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
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อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

1 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 5,600.00          
2 โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5,000.00          

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
3 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 6,000.00          

สถานศึกษา พ.ศ. 2561 - 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

4 โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 15,000.00        
5 โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู  แผนกวิชาและสถานศึกษา 15,000.00        
6 โครงการปรับปรุงตู้เก็บแฟ้มเอกสารงานประกันคุณภาพ 50,000.00        
7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานประกันคุณภาพ 5,000.00          

8 โครงการทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ 15,000.00        
และมอบเกีบรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ  ประจําปีการศึกษา  2561

9 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา รอจัดสรร  สอศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
10 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ รอจัดสรร  สอศ

11 โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 71,000.00        
สถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2016

12 โครงการพัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (สัญญาณ WIFI) 180,000            งบอุดหนุนพัฒนาฯ งบหน้า

13 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 106,600.00       งบหน้า

ประจําปี  พ.ศ.  2561
14 โครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2561 110,000            47,000.00        งบหน้า

15 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานสําหรับผู้บริหาร 35,000.00        
16 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 12,600.00        

17 โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานบริหารงานทั่วไป 38,200             

18 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการยังคงอยู่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
19 โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ  แผนกวิชาการโรงแรมฯ 312,000           งบหน้า

20 โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 624,000           งบหน้า

21 โครงการไม่เคยขาด  ไม่เคยลา  ไม่เคยมาสาย  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีสํานักงาน งานบุคลากร 4,800              

23 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  งานการเงิน 5,000              

ที่ ชื่อโครงการ
ประเภทเงิน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานความร่วมมือ

งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมมือ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวิจัย  พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานบริหารงานท่ัวไป

งานการเงิน

งานบุคลากร

สรุปงบหน้ารายจ่าย

ปีงบประมาณประจําปี พ.ศ.2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

หมายเหตุ
งปม. รายได้

งานวางแผนและงบประมาณ
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อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

24 โครงการปรับปรุงห้องงานบัญชี 3,300              

25 โครงการจัดหาวัสดุเช้ือเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 60,000             งบหน้า

26 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 150,000           งบหน้า

27 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานพัสดุ 8,700              

28 โครงการปรับปบรุงซ่อมแซมระบบบประปา 50,000             
29 โครงการปรับปบรุงระบบบไฟฟ้าของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 50,000             
30 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และน้ํายาทําความสะอาด งบหน้า

31 โครงการจ้างเหมาบริการและกําจัดขยะมูลฝอย 14,400             งบหน้า

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบ้ืองห้องน้ําและเปล่ียนโถส้วม  อาคาร 6 65,000             
33 โครงการปรับบปรุงภูมิทัศน์และสวนหย่อม หน้าอาคาร 3  และจัดทําป้าย 80,000             

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนครูเวร 50,000             
35 โครงการปรับบปรุงห้องประชุมเป่ียมสุข  อาคาร 7 97,000             
36 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 180,000           
37 โครงการจัดหาครุภัณฑ์หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 30,000             

38 โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ 42,000             งบหน้า

39 โครงการทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.1 และ  ปวส.1 50,000             เงินลงทะเบียน

 ปีการศึกษา 2561
40 โครงการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร งานทะเบียน 19,500             

41 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ฝ่ายบริหารทรัพยากร 5,000              
42 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร 166,800           

43 โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม 10,000             346,800            

44 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10,000              
45 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 10,000              

46 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 5,000               งบ สสส.

47 โครงการจัดทําคู่มือนักเรียนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 2,000              
48 โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 3,000               
49 โครงการจัดถ่ายรูปหมู่และจัดทําทําเนียบผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
50 โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาประจําปีการศึกษา  2561 5,000               
51 โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม 15,000              
52 โครงการปฐมนิเทศสร้างความรู้ก่อนกู้ยืม กยศ. และทําสัญญาผู้กู้ยืมรายใหม่ งบ กยศ.

 ปีการศึกษา 2561
53 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพสําหรับผู้ที่จะสําเร็จ 2,000               

การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560
54 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 8,000               
55 โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ 8,000               
56 โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ" open house 30,000              

รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ที่ ชื่อโครงการ
ประเภทเงิน

งปม. รายได้

งานบัญชี

งานพัสดุ

งานครูท่ีปรึกษา

หมายเหตุ

งานอาคารสถานท่ี

งานประชาสัมพันธ์

งานทะเบียน

งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา
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อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

57 โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษา 2,000              
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

58 โครงการอาชีวะ สร้างฝีมือชน คนดี มีจิตสาธารณะ

59 โครงการปรับบปรุงห้องพยาบาล 30,000             งบหน้าค่าเวชภัณฑ์

60 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center รอจัดสรร

61 โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน รอจัดสรร

62 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 6,000              

63 โครงการมอบเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการเรียนยอดเย่ียมและดีเด่น 1,500               
64 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน  นักศึกษา 10,000             5,000               
65 โครงการการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 10,000              
66 โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน 60,000             
67 โครงการการวิเคราะห์ข้อสอบ 1,000              

68 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักเรียนนักศึกษาทุกแผนก 42,000              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

69 โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ รอจัดสรร

70 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) 1,500.00          
71 โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 1,500.00          
72 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 1,500.00          
73 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานอาชีวศึกษาทวิภาคี 5,000.00          
74 โครงการประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาฯ 6,000.00          

75 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย  ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ 100,000            
76 โครงการจัดหาผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน 48,000             
77 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะความต้องการของตลาดแรงงาน 5,000              
78 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 5,000              

79 โครงการจัดซื้อวารสาร  หนังสือพิมพ์ 50,000             งบหน้าวัสดุหนังสือวารสารตํารา

80 โครงการคัดสรรนักอ่านยอดเย่ียมแห่งปี 2561 1,000               

81 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย  ประวัติศาสตร์  และหน้าที่พลเมือง 3,000               
82 โครงการจัดหาครุภัณฑ์การพัฒนาการเรียนการสอน (สาขาวิชาภาษาไทย) 20,000             
83 โครงการ Christmas Day 6,000               
84 โครงการ English Camp 15,000              
85 โครงการพัฒนาผู้เรียนวิทย์-คณิต 3,000               

86 โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1,500              
87 โครงการปรับปรุงห้องเรียน  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 153,000           

88 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน  342 5,560              
89 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน  542 30,500             
90 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน  543 11,060             
91 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน  333 38,000             
92 โครงการส่งเสริมการทําโครงการวิชาชีพ สําหรับผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชี 6,800              
93 โครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียน 4,000               

ฝ่ายวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ
ประเภทเงิน

หมายเหตุ
งปม. รายได้

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาการบัญชี

งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานวัดผลและประเมินผล

งานอาชีวศึกษาทวิภาคีฯ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวิทยบริการและห้องสมุด

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

- 510 -



อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

94 โครงการห้องปฏิบัติการ 332 55,000.00        
95 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพตามมารยาททางสังคม คงอยู่แต่ยังไม่งบจัดสรร

96 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 343 35,000.00        
97 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 345 5,000.00          

98 โครงการเรียนรู้นอกช้ันเรียน  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คงอยู่แต่ยังไม่งบจัดสรร

99 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องด่ืม 6,000.00          
100 โครงการจ้างครูชาวต่างชาติสอนหลักสูตร MEP สาขาการโรงแรมฯ 312,000.00       งบหน้า(บุคลากร)

101 โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชา 15,000.00        
การโรงแรม (ทวิภาคี)

102 โครงการคุณธรรมนําชีวิตสู่หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง 4,000               
103 โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตําบลหนองอ้อ คงอยู่แต่ยังไม่งบจัดสรร

104 โครงการจัดซื้อพัดลมเพดาน 11,120             
105 โครงการซ่อมบํารุงจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ 10,000             

106 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ และปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิก (533) 118,000           

107 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  2,000               
108 โครงการส่งเสริมการทําโครงการวิชาชีพสําหรับผู้เรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 1,000               
109 โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 12,500             

110 โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ  แผนกวิจิตรศิลป์ 1,000               

111 โครงการพัฒนาศักยภาพครู  และผู้เรียน  ตามมาตรฐานวิชาชีพสถาบัน 10,000             

คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

112 โครงการจัดต้ังองค์กรที่มีหน้าที่รองรับสมรรถนะมาตรฐานอาชีพสถาบัน 10,000             

คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

113 โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 30,000             

114 โครงการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการ ยุค Thailand 4.0 คงอยู่แต่ยังไม่งบจัดสรร

115 โครงการปรับปรุงห้องฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 50,000             

116 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ 521,660           

ประเภทเงิน
หมายเหตุ

งปม. รายได้
ที่ ชื่อโครงการ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

รองฯฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาการเลขานุการ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

แผนกการโรงแรมและการท่องเท่ียว
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 รวมเป็นเงิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ 67,179,500 67,179,500

1 งานตามภาระงานประจํา

1.1 งบดําเนินงาน 15,266,200 15,266,200

1.2 งบลงทุน 3,895,700 3,895,700

  - ค่าครุภัณฑ์ 3,895,700 3,895,700 3,895,700

  - ค่าสิ่งก่อสร้าง

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

2.1 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ฝ่ายแผนงานฯ 5,000 5,000 5,000

2.2 โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ฝ่ายแผนงานฯ 5,000 5,000 5,000

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

2.3 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ฝ่ายแผนงานฯ 6,000 6,000 6,000

พ.ศ. 2561 - 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.4 โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ฝ่ายแผนงานฯ 15,000 15,000 15,000

2.5 โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู ฝ่ายแผนงานฯ 15,000 7,500 7,500 15,000

แผนกวิชาและสถานศึกษา

2.6 โครงการปรับปรุงตู้เก็บแฟ้มเอกสารงานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานฯ 50,000 50,000 50,000

2.7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานฯ 5,000 5,000 5,000

2.8 โครงการทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกับสถาน

ประกอบการ

ฝ่ายแผนงานฯ 15,000 15,000 15,000

และมอบเกีบรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

2.9 โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ ฝ่ายแผนงานฯ 71,000 71,000 71,000

สถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2016

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย      จังหวัดสุโขทัย

หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 รวมเป็นเงิน

2.10 โครงการพัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (สัญญาณ 

WIFI)

ฝ่ายแผนงานฯ 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000

2.11 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานสําหรับผู้บริหาร ฝ่ายแผนงานฯ 35,000 35,000 35,000

2.12 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานฯ 212,600 212,600 212,600

2.13 โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานบริหารงานทั่วไป ฝ่าบบริหารทรัพยากร 38,200 38,200 38,200

2.14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

ฝ่าบบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.15 โครงการไม่เคยขาด  ไม่เคยลา  ไม่เคยมาสาย  ข้าราชการครู ฝ่าบบริหารทรัพยากร

และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.16 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สํานักงาน งานบุคลากร ฝ่าบบริหารทรัพยากร 4,800 4,800 4,800

2.17 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  งานการเงิน ฝ่าบบริหารทรัพยากร 5,000 5,000 5,000

2.18 โครงการปรับปรุงห้องงานบัญชี ฝ่าบบริหารทรัพยากร 3,300 3,300 3,300

2.19 โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สุโขทัย

ฝ่าบบริหารทรัพยากร 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000

2.20 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ฝ่าบบริหารทรัพยากร 150,000 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 150,000

2.21 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานพัสดุ ฝ่าบบริหารทรัพยากร 8,700 8,700 8,700

2.22 โครงการปรับปบรุงซ่อมแซมระบบประปา ฝ่าบบริหารทรัพยากร 50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 50,000

2.23 โครงการปรับปบรุงระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ฝ่าบบริหารทรัพยากร 50,000 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 50,000

2.24 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และน้ํายาทําความสะอาด ฝ่าบบริหารทรัพยากร

2.25 โครงการจ้างเหมาบริการและกําจัดขยะมูลฝอย ฝ่าบบริหารทรัพยากร 14,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400

2.26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบื้องห้องน้ําและเปลี่ยนโถส้วม ฝ่าบบริหารทรัพยากร 65,000 65,000 65,000

อาคาร 6

2.27 โครงการปรับบปรุงภูมิทัศน์และสวนหย่อม หน้าอาคาร 3 ฝ่าบบริหารทรัพยากร 80,000 40,000 40,000 80,000

และจัดทําป้ายสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ฝ่าบบริหารทรัพยากร

2.28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนอนครูเวร ฝ่าบบริหารทรัพยากร 50,000 50,000 50,000

2.29 โครงการปรับบปรุงห้องประชุมเปี่ยมสุข  อาคาร 7 ฝ่าบบริหารทรัพยากร 97,000 97,000 97,000

2.30 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ฝ่าบบริหารทรัพยากร 180,000 180,000 180,000

2.31 โครงการจัดหาครุภัณฑ์หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ฝ่าบบริหารทรัพยากร 30,000 30,000 30,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
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2.32 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่าบบริหารทรัพยากร 42,000 10,500 10,500 10,500 10,500 42,000

2.33 โครงการทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ฝ่าบบริหารทรัพยากร 50,000 50,000 50,000

และปวส.1 ปีการศึกษา 2561

2.34 โครงการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร ฝ่าบบริหารทรัพยากร 19,500 19,500 19,500

งานทะเบียน

2.35 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่าบบริหารทรัพยากร 5,000 5,000 5,000

2.36 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่าบบริหารทรัพยากร 166,800 25,900 115,000 25,900 166,800

2.37 โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม ฝ่ายพัฒนาฯ 356,800 18,500 30,000 4,000 2,000 1,000 20,000 10,000 43,800 46,000 19,100 51,000 356,800

2.38 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายพัฒนาฯ 10,000 10,000 10,000

2.39 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายพัฒนาฯ 10,000 10,000 10,000

2.40 โครงการจัดทําคู่มือนักเรียนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 ฝ่ายพัฒนาฯ 2,000 2,000 2,000

2.41 โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายพัฒนาฯ 3,000 3,000 3,000

2.42 โครงการจัดถ่ายรูปหมู่และจัดทําทําเนียบผู้สําเร็จการศึกษา ฝ่ายพัฒนาฯ

ปีการศึกษา 2560

2.43 โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนาฯ 5,000 5,000 5,000

ประจําปีการศึกษา  2561

2.44 โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม ฝ่ายพัฒนาฯ 15,000 15,000 15,000

2.45 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพสําหรับผู้ที่จะ

สําเร็จ

ฝ่ายพัฒนาฯ 2,000 2,000 2,000

การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560

2.46 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายพัฒนาฯ 8,000 8,000 8,000

2.47 โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ฝ่ายพัฒนาฯ 8,000 8,000 8,000

2.48 โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ" open house ฝ่ายพัฒนาฯ 30,000 30,000 30,000

2.49 โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จ ฝ่ายพัฒนาฯ 2,000 2,000 2,000

การศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.50 โครงการปรับบปรุงห้องพยาบาล ฝ่ายพัฒนาฯ 30,000 15,000 15,000 30,000

2.51 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนาฯ 6,000 6,000 6,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
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งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 
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2.52 โครงการมอบเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและดีเด่น ฝ่ายวิชาการ 1,500 1,500 1,500

2.53 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน  นักศึกษา ฝ่ายวิชาการ 15,000 15,000 15,000

2.54 โครงการการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ฝ่ายวิชาการ 10,000 10,000 10,000

2.55 โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน ฝ่ายวิชาการ 60,000 30,000 30,000 60,000

2.56 โครงการการวิเคราะห์ข้อสอบ ฝ่ายวิชาการ 1,000 1,000 1,000

2.57 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ 42,000 42,000 42,000

ทุกแผนกวิชา

2.58 โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษา ฝ่ายวิชาการ

ในสถานประกอบการ

2.59 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ฝ่ายวิชาการ 1,500 1,500 1,500

2.60 โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ฝ่ายวิชาการ 1,500 1,500 1,500

2.61 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ฝ่ายวิชาการ 1,500 1,500 1,500

2.62 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานอาชีวศึกษาทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ 5,000 5,000 5,000

2.63 โครงการประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผน

พัฒนาฯ

ฝ่ายวิชาการ 6,000 6,000 6,000

2.64 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย  ระดับอศจ. ระดับภาค ฝ่ายวิชาการ 100,000 30,000 70,000 100,000

ระดับชาติ

2.65 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ 48,000 24,000 24,000 48,000

มาพัฒนาผู้เรียน

2.66 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะความต้องการตลาดแรงงาน ฝ่ายวิชาการ 5,000 5,000 5,000

2.67 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 5,000 5,000 5,000

2.68 โครงการจัดซื้อวารสาร  หนังสือพิมพ์ ฝ่ายวิชาการ 50,000 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 50,000

2.69 โครงการคัดสรรนักอ่านยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ฝ่ายวิชาการ 1,000 1,000 1,000

2.70 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ฝ่ายวิชาการ 3,000 3,000 3,000

2.71 โครงการจัดหาครุภัณฑ์การพัฒนาการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 20,000 20,000 20,000

(สาขาวิชาภาษาไทย)

2.72 โครงการ Christmas Day ฝ่ายวิชาการ 6,000 6,000 6,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
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2.73 โครงการ English Camp ฝ่ายวิชาการ           15,000 15,000 15,000

2.74 ครงการพัฒนาผู้เรียนวิทย์-คณิต ฝ่ายวิชาการ            3,000 3,000 3,000

2.75 โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ            1,500 1,500 1,500

2.76 โครงการปรับปรุงห้องเรียน  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ         153,000 153,000 153,000

2.77 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน  342 ฝ่ายวิชาการ            5,560 5,560 5,560

2.78 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน  542 ฝ่ายวิชาการ           30,500    30,500 30,500

2.79 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน  543 ฝ่ายวิชาการ           11,060    11,060 11,060

2.80 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน  333 ฝ่ายวิชาการ           38,000    38,000 38,000

2.81 โครงการส่งเสริมการทําโครงการวิชาชีพ สําหรับผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ            6,800      6,800 6,800

แผนกวิชาการบัญชี

2.82 โครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ            4,000      4,000 4,000

2.83 โครงการห้องปฏิบัติการ 332 ฝ่ายวิชาการ           55,000    55,000 55,000

2.84 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพตามมารยาททางสังคม ฝ่ายวิชาการ

2.85 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 343 ฝ่ายวิชาการ           35,000    35,000 35,000

2.86 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 345 ฝ่ายวิชาการ            5,000       5,000 5,000

2.87 โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฝ่ายวิชาการ

2.88 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม ฝ่ายวิชาการ            6,000      6,000 6,000

2.89 โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชา ฝ่ายวิชาการ           15,000    15,000 15,000

การโรงแรม (ทวิภาคี)

2.90 โครงการคุณธรรมนําชีวิตสู่หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ฝ่ายวิชาการ            4,000      4,000 4,000

2.91 โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตําบลหนองอ้อ ฝ่ายวิชาการ

2.92 โครงการจัดซื้อพัดลมเพดาน ฝ่ายวิชาการ           11,120      11,120 11,120

2.93 โครงการซ่อมบํารุงจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ           10,000      10,000 10,000

2.94 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ และปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพ ฝ่ายวิชาการ         118,000    118,000 118,000

คอมพิวเตอร์กราฟิก (533)

2.95 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฝ่ายวิชาการ            2,000      2,000 2,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
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2.96 โครงการส่งเสริมการทําโครงการวิชาชีพสําหรับผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ            1,000      1,000 1,000                  

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

2.97 โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ฝ่ายวิชาการ           12,500    12,500 12,500                 

2.98 โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ  แผนกวิจิตรศิลป์ ฝ่ายวิชาการ            1,000      1,000 1,000                  

2.99 โครงการพัฒนาศักยภาพครู  และผู้เรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพสถาบัน ฝ่ายวิชาการ           10,000    10,000 10,000                 

คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2.100 โครงการจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่รองรับสมรรถนะมาตรฐานอาชีพสถาบันฝ่ายวิชาการ           10,000    10,000 10,000                 

คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

2.101 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฝ่ายวิชาการ           30,000    30,000 30,000                 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2.102 โครงการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการ ยุค Thailand 4.0 ฝ่ายวิชาการ

2.103 โครงการปรับปรุงห้องฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ฝ่ายวิชาการ           50,000      50,000 50,000                 

2.104 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ         521,660    93,000   185,260    16,000   227,400 521,660               

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

3.1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานฯ

3.2 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ฝ่ายแผนงานฯ

3.3 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2561 ฝ่ายแผนงานฯ 157,000 35,000 50,000 72,000 157,000

3.4 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ฝ่ายแผนงานฯ 106,600 35,000 71,600 106,600

ประจําปี  พ.ศ.  2561

3.5 โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ  แผนกวิชาการโรงแรมฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 312,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 312,000

3.6 โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 624,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 624,000

3.7 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฝ่ายพัฒนาฯ 5,000 5,000 5,000

3.8 โครงการจ้างครูชาวต่างชาติสอนหลักสูตร MEP สาขาการโรงแรมฯ ฝ่ายวิชาการ 312,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 312,000

3.9 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ฝ่ายพัฒนาฯ

3.10 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ฝ่ายพัฒนาฯ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 รวมเป็นเงิน

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)

4.1 โครงการปฐมนิเทศสร้างความรู้ก่อนกู้ยืม กยศ. และทําสัญญาผู้กู้ยืม ฝ่ายพัฒนาฯ

รายใหม่ปีการศึกษา 2561

4.2 โครงการอาชีวะ สร้างฝีมือชน คนดี มีจิตสาธารณะ ฝ่ายพัฒนาฯ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561
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ส่วนท่ี 4 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

รายละเอียดเอกสารภาคผนวก 
 

ท่ี รายการเอกสาร หมายเหตุ 

1 งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2 แผนและปฏิทินการเบิกจ่ายเงินงบดําเนินงานของสถานศึกษา  

3 คําสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

 

4 บันทึกข้อความแจ้งแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  2561  

5 บันทึกข้อความเชิญคณะผู้บริหารประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2561 

 

6 บันทึกข้อความเชิญคณะผู้บริหารประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2561 

 

7 บันทึกข้อความขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561  

9 ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  2561  

10 มาตรการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
ปฏิทินงาน ประจําปีการศึกษา 2560 – 2561 

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหตุ 

ตลอดปีการศึกษา ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน เงนิรายได้
บํารุงการศึกษาและเงินงบประมาณโครงการตามนโยบาย ให้
เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้และดําเนินการเร่ืองการปรับแผนใช้
จ่ายเงินของสานศึกษา 

 

กันยายน/มีนาคม วิเคราะห์ค่าวัสดุฝึกแต่ละแผนกวิชาตามรายหัวของนักเรียน 
นักศึกษา ขอความเห็นชอบและขออนุมัติค่าวัสดุฝึกจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและแจ้งผลการจัดสรรให้ฝ่ายวิชาการ
ดําเนินการแจ้งแผนกวชิา จัดทํา สผ.1 

 

วันที่ 1 -10  
ของทุกเดือน 

ตัดแผนการจัดซ้ือวัสดสุํานักงานของงานต่างๆ โดยให้จัดซ้ือภาค
เรียนละ 2 คร้ัง 
ตัดแผนการจัดซ้ือจัดจา้งค่าถ่ายเอกสารทุกฝ่าย 

 

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  
2 สัปดาห์ 

ตัดแผนการซ่อมแซมครุภัณฑ์ การล้างแอร์ประจาํปีการศึกษา  

วันที่ 1 – 5 
ของทุกเดือน 

ตัดแผนการใช้เงนิค่าสาธารณปูโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                      
ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ 

 

ภายในวันที่ 31  
พฤษภาคม 

ตัดแผนชดุงานค่าวสัดุฝึกทุกแผนกวิชาของภาคเรียนที่ 1  

ภายในวันที่ 31กรกฎาคม ตัดแผนชดุงานค่าหนงัสือเรียนงวดสุดท้ายภาคเรียนที่ 1  

ภายในวันที่ 31  ตุลาคม ตัดแผนชดุงานค่าวสัดุฝึกทุกแผนกวิชาของภาคเรียนที่ 2  

วันที่ 1 – 10  
ของทุกเดือน 

ตัดแผนชดุจัดซ้ือจัดจ้างโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํปงีบประมาณ 

 

วันที่ 5 – 15  
ของทุกเดือน 

ตัดแผนชดุจัดซ้ือจัดจ้างโครงการของชมรมวิชาชีพโดยกําหนด
สัปดาห์ที่ 12 เป็นสัปดาห์สุดทา้ยของการส่งชุดจัดซ้ือโครงการ
ชมรม 

 

สิงหาคม – กันยายน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปีงบประมาณ  

ตุลาคม – พฤศจิกายน จัดวางระบบควบคุมภายใน รายงานการจัดทําระบบการควบคุม
ให้หน่วยตรวจสอบภายใน สาํนกังานตรวจเงินแผ่นดนิภูมิภาค 
ประจําปีงบประมาณ 

 

พฤศจิกายน จัดทําคําขอตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณถัดไป 

 

ภายในวันที่ 31  ธันวาคม ตัดแผนชดุงานค่าหนงัสือเรียนงวดสุดท้ายภาคเรียนที่ 2  

วันที่ 1 – 31 มีนาคม จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของวิทยาลัยประจําปีการศึกษา  

 



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน อุดหนุน รายได้ รวม
ประมาณการรายรับ 1,900,000      46,146,000   706,000       6,817,500      11,610,000      67,179,500         
ประมาณการรายจ่าย 1,900,000      46,146,000   706,000       6,817,500      11,610,000      67,179,500         
1. งบบุคลากร -               40,766,000   -              3,840,000      2,448,000        47,054,000         
    1.1  เงินเดือน 33,880,000    33,880,000         
    1.2  เงินวิทยฐานะ 3,993,000      3,993,000          
    1.3  ค่าจ้างประจํา 1,573,000      1,573,000          
    1.4  เงินเดือนพนักงานราชการ 1,320,000      1,320,000          
    1.5  ค่าจ้างช่ัวคราว 3,840,000       1,512,000         5,352,000          
    1.6  ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 936,000            936,000             
2.  งบดําเนินงาน 1,900,000      3,000,000     706,000       2,667,500      6,992,700        15,266,200         
     2.1  ค่าตอบแทน 650,000        1,250,000     300,000       530,000         1,541,400        4,271,400          
            2.1.1  ค่าสอนพิเศษ 650,000         1,100,000      500,000          1,435,000         3,685,000          
            2.1.2  ค่าธุรการนอกเวลาราชการ 150,000        150,000             
           2.1.3  ค่าทําการนอกเวลา 40,000             40,000              
           2.1.4  ค่าตอบแทนโครงการ 300,000        30,000           66,400             396,400             
     2.2  ค่าใช้สอย 650,000        352,000       100,000       675,300         1,420,160        3,197,460          
          2.2.1  ค่าเบี้ยเล้ียง/ท่ีพัก/พาหนะ 500,000         150,000        50,000           200,000            900,000             
          2.2.2  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 50,000           80,000          20,000             150,000             
          2.2.3  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000           52,000          98,000           50,000             250,000             
          2.2.4  ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 200,000            200,000             
          2.2.5  ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000           70,000          100,000          180,000            400,000             
          2.2.6  เงินสบทบกองทุนประกันสังคม 192,000          75,600             267,600             
          2.2.8  ค่าใช้สอยโครงการ 100,000        235,300          694,560            1,029,860          
    2.3  ค่าวัสดุ 450,000        498,000       306,000       911,000         1,681,140        3,846,140          
        2.3.1  วัสดุสํานักงาน 100,000        150,000          150,000            400,000.00         
        2.3.2   วัสดุโครงการ 306,000 371,000          383,640            1,060,640.00      
        2.3.3  วัสดุการศึกษา/วัสดุฝึก 450,000         350,000          200,000            1,000,000.00      
        2.3.4  วัสดุหนังสือ วารสาร ตํารา 28,000          22,000             50,000.00          
        2.3.5  วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000          130,000            180,000.00         
        2.3.6  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000          60,000             70,000.00          
        2.3.7  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 120,000        50,000             170,000.00         
        2.3.8  วัสดุยานพาหนะ ขนส่ง 20,000          5,800             24,200             50,000.00          
        2.3.9  วัสดุก่อสร้าง 100,000        34,200           270,300            404,500.00         
        2.3.10  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000          80,000             100,000.00         
        2.3.11  วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000          100,000            150,000.00         
        2.3.12  ค่าเวชภัณฑ์ 30,000             30,000.00          
        2.3.13  วัสดุกีฬา 5,000               5,000.00            
        2.3.14  วัสดุเครื่องแต่งกาย 6,000               6,000.00            
        2.3.15  วัสดุเคมีภัณฑ์ 150,000            150,000.00         
        2.3.16  วัสดุการเกษตร 20,000             20,000.00          

ยอดยกไป 1,750,000      2,100,000     706,000       2,116,300      4,642,700        11,315,000         

งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จําแนกตามผลผลิต

หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ
แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน อุดหนุน รายได้ รวม
ยอดยกมา 1,750,000      2,100,000     706,000       2,116,300      4,642,700        11,315,000         

   2.4  ค่าสาธารณูปโภค 150,000        900,000       -              551,200         2,350,000        3,951,200          
       2.4.1  ค่าไฟฟ้า 100,000         700,000        150,000          2,000,000         2,950,000          
       2.4.2  ค่านํ้าประปา 50,000           100,000        50,000           350,000            550,000             
       2.4.3  ค่าไปรษณีย์ โทรเลข  50,000          50,000              
       2.4.4  ค่าโทรศัพท์ 50,000          50,000              
       2.4.5  ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม 351,200          351,200             
3.  งบอุดหนุน -               -              -              110,000         153,600          263,600             
    3.1  วิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ 110,000          153,600            263,600             
4.  งบลงทุน -                2,380,000      -               200,000          1,315,700         3,895,700            
    4.1  ค่าครุภัณฑ์ 2,380,000      200,000          1,315,700         3,895,700          
    4.2  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
5.  งบรายจ่ายอื่น ๆ -               -              -              -               700,000          700,000             
    5.1  สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 400,000            400,000             
     5.2  สํารองจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 300,000            300,000             

รวม 1,900,000      46,146,000   706,000       6,817,500      11,610,000      67,179,500         

งานวางแผนและงบประมาณ

หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ
แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2560



























มาตรการประหยัดพลังงาน 
ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
1. มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
    1.1 เครื่องปรับอากาศ 
         1.1.1 ให้เปิดเคร่ืองปรับอากาศในเวลา 10.00 น. - 11.30 น. และ 13.00 น. -16.00 น. ในกรณีไม่มี
ผู้ปฏิบัติงานในห้องให้ปิดเคร่ืองปรับอากาศด้วย 
         1.1.2 วันหยุดราชการหากมีผู้ต้องมาปฏิบัติราชการให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาและไม่ให้ใช้
เครื่องปรับอากาศ 
    1.2 ไฟฟ้าแสงสว่างและเคร่ืองใช้ไฟฟา้อ่ืน ๆ  
         1.2.1 ให้เปิดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 17.00 น. ในกรณีไม่มี
ผู้ปฏิบัติงานในห้องให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างด้วย 
         1.2.2 หากมีการปฏิบัติงานนอกเวลาดังกล่าวให้ขออนุญาตต่อผู้อํานวยการวิทยาลัย 
         1.2.3 ไฟส่องป้าย ให้ปิดหลังเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ไฟบริเวณให้เปิดได้เมื่อเห็นว่ามืดแล้ว 
         1.2.4 ให้ยามรักษาความปลอดภัยกวดขันการปิดไฟฟ้านอกอาคาร 
         1.2.5 เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เช่น เครือ่งคอมพิวเตอร์ กระติกนํ้าร้อน กาต้มนํ้า พัดลม และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
เมื่อไม่ได้ใช้ขอให้ปิดสวิทช์หรอืดึงปลั๊กออกด้วย 
2. มาตรการประหยัดน้าํมันรถราชการ 
         2.1 ใหล้ดและประหยัดการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ของส่วนราชการลง 10% 
         2.2 ให้เจ้าหน้าที่ฯ ควบคุมการใช้รถยนต์ราชการกําชับพนักงานขับรถยนต์ไม่ใหอ้อกนอกเส้นทาง 
3. มาตรการประหยัดน้าํประปา 
         3.1 ห้ามเปิดนํ้าประปาทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้และปิดก๊อกให้สนิทและห้ามใช้นํ้าอย่างฟุ่มเฟือยเกินความ
จาํเป็น 
4. มาตรการประหยัดพลังงานในภาพรวม ให้งานอาคารสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบกํากับดูแลการใช้ไฟฟ้าแสง
สว่างบริเวณนอกอาคาร ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดต่าง ๆ เช่น ไฟตามเสา หน้าอาคาร ไฟส่องป้าย ไฟราว
กําแพงร้ัว ไฟที่อาคารจอดรถ เป็นต้น โดยให้หัวหน้างานพัสดุ เป็นผู้ช่วยเลขานุการในการปฏิบัติดังกล่าวด้วย 
5. มาตรการประหยัดพลังงานอ่ืน ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้นให้ถือปฏิบัติตามคําสั่งหรือระเบียบวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัยที่เคยออกไว้ก่อนหน้าที่เท่าที่ไม่แย้งหรอืขัดกับคําสั่งน้ี 
 

 
 




