คานา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย นี้ เป็นการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ แบบมุ่งเน้นผลงาน เน้นให้สถานศึกษามีการดาเนินงาน
โดยใช้รูปแบบการบริหารและจัดการโดยให้บุคลากรของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานตลอดจนมีการดาเนินงานตามนโยบาย โดยใช้เป็นเครื่องมือสาคัญของการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี แผนปฏิบัติการ
และยุทธศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ซึ่งมอบให้สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินในการบริหารงานอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยได้จัดทาขึ้นจากการระดมสมอง ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ ประหยัดและถูกต้อง
ตามระเบียบทางราชการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ท้ายนี้วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยต่อไป

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตุลาคม 2561
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ชื่อโครงการ
งานวางแผนและงบประมาณ
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู แผนกวิชาและสถานศึกษา
โครงการประเมินการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562
งานความร่วมมือ
โครงการทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการและมอบเกีบรติบัตรเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบการ ประจําปีการศึกษา 2562
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจําปี พ.ศ. 2562
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2562
โครงการคลินิกวิจัย
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
โครงการพัฒนาห้องสํานักงาน งานบุคลากร
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการไม่เคยขาด ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานการเงิน
โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ห้องงานการเงิน
งานบัญชี
โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ห้องงานบัญชี
งานพัสดุ
โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานพัสดุ
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ชื่อโครงการ
งานอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และน้ํายาทําความสะอาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจ้างเหมาบริการจํากัดขยะมูลฝอย
โครงการจ้างเหมา ปรับปรุงปูกระเบื้องห้องเรียนและทางเดิน อาคาร 5
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีรั้วและบริเวณฟุตบาทในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
โครงการจ้างเหมาบริการขัดพื้นหินอ่อน แผนกการท่องเที่ยว
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่
โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีภายนอก อาคาร 3
โครงการจัดทําตะแกรงกันนก อาคาร 3 , อาคาร 6
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีตะแกรงหลังสนามบาสเกสบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์แม่ข่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานทะเบียน
โครงการทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2562
โครงการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบบประกาศนียบัตรงานทะเบียน
โครงการถ่ายเอกสารงานทะเบียน
รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
งานครูที่ปรึกษา
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
งานปกครอง
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โครงการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2561
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ชื่อโครงการ
โครงการจัดการถ่ายรูปหมู่และจัดทําทําเนียบผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ"
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561
โครงการจัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562
โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
โครงการปฐมนิเทศและลงนามทําสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โครงการจิตอาสา ปันสุข สู่สังคม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
งานฝ่ายวิชาการ
โครงการจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
โครงการพัฒนาศักยภาพครู และผู้เรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับอศจ ระดับภาค ระดับชาติ
โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานประเมินผลและวัดผล
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ
โครงการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน
โครงการวิเคราะห์ข้อสอบ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักเรียน ปวช. ทุกแผนกวิชา
ประจําปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ประจําปีงบประมาณ 2562
โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2562
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ชื่อโครงการ
โครงการสัมมนาผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2562
โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกงาน ประจําปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานวิทยบริการและห้องสมุด
โครงการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปี 2562
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง
โครงการ Christmas Day
โครงการ English Camp
โครงการพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
โครงการ English Online
โครงการ Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิด
กับภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคํา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 231 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย
โครงการปรับปรุงห้องเรียนสังคมศึกษา 123 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการจัดหาครุภัณฑ์การพัฒนาการเรียนการสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงห้องเรียน 734 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
โครงการปรับปรุงห้องเรียนคณิตศาสตร์ 132
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
โครงการปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมศาสตร์
โครการปรับปรุงห้องศิลปะประดิษฐ์ 225
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ
โครงการซ่อมบํารุงจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์
งานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
โครงการจัดซื้อสื่อประกอบการสอน ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
แผนกการเลขานุการ
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 331
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110
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ชื่อโครงการ
แผนกวิชโลจิสติกส์
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม
โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประจําปีการศึกษา 2562
โครงการติดตั้งหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประจําปีการศึกษา 2562
โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ สาขาพนักงานบริการ
อาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประจําปีการศึกษา 2562
แผนกวิชาการออกแบบ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพเขียนแบบ 524
แผนกวิชาการบัญชี
โครงการส่งเสริมการทําโครงการวิชาชีพ สําหรับผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชี
โครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 333 แผนกวิชาการบัญชี
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 543 แผนกวิชาการบัญชี
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 631 แผนกวิชาการบัญชี
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 542
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ห้อง 732 ประจําสาขาวิชาการบัญชี
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทยสําหรับนักเรียน วิจิตรศิลป์
โครงการปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
โครงการกรอบกระจกใส่รูปภาพผลงานนักเรียน แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
งานสื่อการเรียนการสอน
โครงการจัดหาชุดเครื่องขยายเสียงงานสื่อการเรียนการสอน
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ
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ส่วนที่ 1
บทนํา
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชน

พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเสมอภาคและเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิคและเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัยสร้างนวัตกรรมจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ

2. ยุทธศาสตร์ นโยบายการจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการจัดการอาชีวศึกษา
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทํา มีรายได้ระหว่างเรียน”
1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา
1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน
1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน Fix It Center
1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP

- 2 -

1.6 ขยายให้มผี ู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
1.7 ลดการออกกลางคัน
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา
1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นทีช่ ายแดนภาคใต้
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทนั กับยุคสมัยอย่าง
มีคุณภาพ”
ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
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
ด้านคุณภาพสถานศึกษา
2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียน
การสอน
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ
2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และ
การประดิษฐ์คิดค้น)
- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism)
- วิทยาลัยการท่องเที่ยวกลาง
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา
2.14 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ การเรียนการสอน
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ด้านคุณภาพครู
2.15 กําหนดมาตรฐานสมรรถนะ ครูอาชีวศึกษา
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมัน่
มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
3.2 นําระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- ดูแล และ แก้ปัญหา ครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ
- สร้างขวัญ กําลังใจ และจิตสํานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
3.4 ป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพ ติดในสถานศึกษา
3.5 จัดสรรงบประมาณ /ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน
- สถานศึกษาขนาดเล็ก
3.6 กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ
ต่างประเทศ”
4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนา
ครูพัฒนาการเรียนการสอน
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา

3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาํ เร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ การศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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1.1 ด้านความรู้
ผูส้ ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะทีจ่ ําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน
และการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนดใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสําคั ญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูจดั การเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
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2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพือ่ พัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม แห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

4. นโยบายที่เกี่ยวข้อง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผเู้ รียน ใน 2 ด้าน
1. ทัศนตติที่ถกู ต้อง
2. พื้นฐานชีวติ (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม
(Character Education)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมัน่ คง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ
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จุดเน้นนโยบาย 6 ด้าน
1. ความมั่นคง เน้นการเรียนการสอน
เพื่อความปรองดอง ความสามัคคี โดยใช้รูปแบบ Active Learning
- สร้างความปรองดองและสมานฉันท์
- ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
- เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
- สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต
2. การผลิตพัฒนากําลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สร้างความสามารถในการแข่งขันพัฒนากําลังคนให้ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
- จัดการศึกษาเพื่อความเชี่ยวชาญ/เป็นเลิศเฉพาะด้าน
- Echo English Vocational
- ผลิตกําลังคนด้านอาชีวะ
- ประสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา
- พัฒนาครูแกนนําด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
พัฒนาหลักสูตร ผลิตและพัฒนาครู/คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยอนุบาล 1 – 3
- ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
- รณรงค์ “เกลียดการโกง”
- เน้นการเรียนการสอน Active Learning
- เพิ่ม 3 วิชา ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology
- วางแผนให้ผล PISA สูงขึ้น
- ประเมินผล O-NET วิชาสังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
- ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สพฐ. สอศ.)
- พัฒนาและอบรมครูเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและการลดความเลื่อมล้ําทางการศึกษา
บริหารสถานศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล /พัฒนาโรงเรียนประสบปัญหา
วิกฤติทางการศึกษา (ICU) (สพฐ. สอศ. สช. กศน.)
- สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
- จัดการศึกษาสําหรับกลุ่มทีม่ ีความต้องการพิเศษ
- โรงเรียนตามปณิธานพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
- พัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษ
- ขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- การอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน
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5. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ปลูกจิตสํานึก/นิสัยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6. การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษา
- ปรับโครงสร้างส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค
- ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฎหมายการศึกษา
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 20 ปี
1. แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพภาคฤดูร้อนร่วมกับสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพเพื่อเตรียม
ความพร้อมกําลังคนเข้าสู่งานและแก้ไขความขาดแคลนแรงงานเร่งด่วน
2. โครงการอาชีวะ (พระดาบส)
3. โรงเรียนในโรงงาน/โรงงานในโรงเรียน
4. การสอนวิชาประวัติศาสตร์
5. โรงเรียนคุณธรรม
6. โครงการเงินกู้ไทย - ญี่ปุ่น
7. V-NET
8. การรายงานผล
9. การจัดการเรียนการสอน
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
ปรัชญา
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาชีพในระดับสากล ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พัฒนาระบบเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการ

อัตลักษณ์

เป็นคนดี

เอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรม

มีจิตบริการ สืบสานวัฒนธรรม

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

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

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

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

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชือ่ เสียง)
1. โล่และเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่
ประจําปีการศึกษา 2549
2. เกียรติบัตร นางสาวสุพัตรา บุญชุ่ม นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556
3. รางวัลระดับ เหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ซอสกล้วย” สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 6 การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. เกียรติบัตร นายสุมิตร น้อยมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทจิตรกรรมหุ่นนิ่ง
สีน้ํา (ระดับ ปวช.) ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2558
5. เกียรติบัตร นายศุภเดช อุ่นสกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชา
พื้นฐาน ประกวดดนตรีไทย ประเภทเครื่องตี (ระนาดเอกไม้แข็ง) ระดับชาติ ประจําปี
การศึกษา 2558
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6. ผลการดําเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ
ได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว (ผลคะแนวรวม 98.84) ระดับชาติ ภาคเหนือ ประจําปี 2558
7. ผลการดําเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ
ได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว ระดับชาติ ภาคเหนือ ประจําปี 2559
8. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ธัญศิลป์ถิ่นสุโขทัย ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ดา้ นหัตถศิลป์ ชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ พุทธศักราช 2560
9. ผลการดําเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศ
ได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว ระดับชาติ ภาคเหนือ ประจําปี 2560
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3. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
3.1 ประวัตคิ วามเป็นมาของวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเปิดทําการสอนให้ชื่อว่า “ โรงเรียนช่างทอผ้า ” โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียน
อุดมดรุณีเป็นที่เรียนชั่วคราว ทั้งนี้เนื่องจากอาคารเริ่มกําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ณ ถนนสิงหวัฒน์
เลขที่ 108 ตําบลธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และได้เปิดทําการสอนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2481
เป็นต้นมา เดิมเปิดสอนวิชาชีพทอผ้า รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อ
“ โรงเรียนการช่างสตรีสุโขทัย ” เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การศึกษาชาติเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาวิชาชีพตามความถนัดโดยขยายการศึกษาให้สงู ขึ้นและเปิดแผนก
วิชาชีพเพิ่มขึ้น
การดําเนินงานในปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเปิดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เปิดสอน 4 ประเภทวิชา
12 สาขาวิชา
12 สาขางาน
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
1. พณิชยกรรม
การบัญชี
การบัญชี
การตลาด
การตลาด
เลขานุการ
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. คหกรรม
แฟชั่นและสิ่งทอ
เสื้อผ้าแฟชั่น
อาหารและโภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
คหกรรมศาสตร์
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
3. อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว Mini English
การท่องเที่ยว
Program
4. ศิลปกรรม
วิจิตรศิลป์
วิจิตรศิลป์
ศิลปกรรมเซรามิก
ศิลปกรรมเซรามิก
การออกแบบ
การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิก
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2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เปิดสอน 4 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา 10 สาขางาน
ประเภทวิชา
สาขา
สาขางาน
1. บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาเว็บเพจ
การตลาด
การตลาด
เลขานุการ
สํานักงาน
โลจิสติกส์
โลจิสติกส์
2. คหกรรม
อาหารและโภชนาการ
การประกอบอาหาร
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
ธุรกิจคหกรรม
3. อุตสาหกรรม
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและการบริการ
การโรงแรมและการบริการ
(เปิดสอนในปีการศึกษา 2559)
4. ศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
3. ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
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3.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ตั้งสถานศึกษา

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

นางสาวนิ่มนวล สุขสวรรค์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางนิตยา คณธี
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นางกนกวรรณ หาญกําธร
หัวหน้างานพัสดุ

นายชาตรี จันทร์ธีระกุล
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางธิดาวรรณ เขียวปั้น
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางทัศนีย์ รุม่ รวย
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางจุฑามาศ ช้อนนาค
หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ

นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ
หัวหน้าแผนกวิชาวิจติ รศิลป์

นางชะมัยพร เหลี่ยมจุย้
หัวหน้าแผนกคหกรรมศาสตร์

นางอุบล ไชยโย
หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ

นางสาวรัชนิกร ยอดดี
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางจันทรมาส กล่ําเอม
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสมยศ สีตลวรางค์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายอนันต์ เลขวรรณวิจิตร
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายปรีชา ตัง้ สุขขีย์ศิริ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางศนิชล เนียมกลั่น
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวศุภรลัคน์ นนท์แก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

นายสัญชัย ปีแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นายอิษวัต รัตนสมบัติ
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเทีย่ ว

นายสิทธิชัย เสาเสนา
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นางภิญณภัทร ทัศนะภาค
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ

ดร.มรรษพร สีขาว
หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางรุ่งฤดี เดชฟุ้ง
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ์
หัวหน้างานปกครอง

นางสารินทร สินอําพล
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายอานนท์ จันทร์หอม
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางพิไลวรรณ ไทยกล้า
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางวิกานดา ละอองเดช
หัวหน้างานการเงิน

นายวรพันธ์ เพิม่ พูล
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางพินรัฎ สีตลวรางค์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางเสมอ เวชสถล
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางปาริชาติ โปยขุยทด
หัวหน้างานบุคลากร

นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

คณะกรรมการวิทยาลัย

นายธีระพงษ์ กระการดี
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวสมพิศ พัดบัว
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสุภารัตน์ ติรพจน์กุล
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายวีระ บัวนุ่ม
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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5. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.1 อัตรากําลัง ปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ผู้ให้ข้อมูล นางปาริชาติ โปยขุนทด หัวหน้างานบุคลากร
มีบุคลากรทั้งสิ้น
109
คน
58 คน
5
คน
52
คน
1
คน
2 คน
คน
2
คน
5 คน
4
คน
1
คน
44 คน
9
คน
35
คน

อัตรากําลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ก. ข้าราชการ
1 ผู้บริหาร
2 ข้าราชการครู
3 ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจํา
1 ทําหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทําหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1 ทําหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจํา

คน
คน
คน
คน
คน

5.2 ข้อมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน
- ต่ํากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

30
34
1

104 คน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
คน
10 คน
คน
3
คน
คน
11 คน
คน
14 คน
คน
1
คน
คน
คน
65 คน
รวม
39 คน

รวม
10
3
11
44
35
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
104 คน

Jin

- 17 -

5.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จําแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดําเนินงาน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
รวม

6
3
-

คน
คน
คน
คน
คน
9 คน

22
13
รวม

รวม
คน
คน
คน
คน
คน
35 คน

28
14
-

คน
คน
คน
คน
คน
44 คน

5.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
5.4.1. ข้าราชการ

รวม
ชื่อ - สกุล

53

คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นางพินรัฎ สีตลวรางค์

ป.โท

บัญชี

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

2. นางสาวสมพิศ พัดบัว

ป.โท

บัญชี

หังหน้างานวางแผนและงบประมาณ

3. นางวิกานดา ละอองเดช

ป.โท

บัญชี

หัวหน้างานการเงิน

4. นางปาริชาติ โปยขุนทด

ป.โท

บัญชี

หัวหน้างานบุคลากร

5. นางรุ่งฤดี เดชฟุ้ง

ป.โท

บัญชี

หัวหน้างานการบัญชี

6. นางกนกวรรณ หาญกําธร

ป.ตรี

บัญชี

หัวหน้างานพัสดุ

7. นางสาวศรีสุดา ภาคชัย

ป.ตรี

บัญชี

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

8. นางสาวศุภกานต์ ดิดขํา

ป.โท

บัญชี

ผู้ช่วยงานการบัญชี

9. นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ

ป.โท

การตลาด

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

10. นางสาวนิ่มนวล สุขสวรรค์

ป.ตรี

การตลาด

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

11. นายประจักษ์ ช่วยเพ็ญ

ป.ตรี

การตลาด

-

12. นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

ป.โท

การตลาด

หัวหน้างานกิจกรรม

13. นางภิญณภัทร ทัศนะภาค

ป.ตรี

เลขานุการ

หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ

14. นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม

ป.โท

เลขานุการ

-

15. นายสิทธิชัย เสาเสนา

ป.โท

คอมพิวเตอร์

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

16. นางเสมอ เวชสถล

ป.โท

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

17. นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์

ป.โท

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานแนะแนวฯ

18. นางสุภารัตน์ ติรพจน์กุล

ป.โท

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

19. นายอนันต์ เลขวรรณวิจิตร

ป.โท

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

20. นายสมยศ สีตลวรางค์

ป.โท

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

21. นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานวัดผลฯ

Jin
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วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

22. นางพัชรีย์ พรมแก้วงาม

ป.โท

คอมพิวเตอร์

ประธาน ป.ตรี

23. นางธิดาวรรณ เขียวปั้น

ป.โท

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

24. นายสิทธิชัย วันทอง

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยงานทะเบียน

25. นางอุบล ไชยโย

ป.ตรี

อาหารและโภชนาการ

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารฯ

26. นางสุภัคณา คงพิรอด

ป.ตรี

อาหารและโภชนาการ

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

27. นางทัศนีย์ รุ่มรวย

ป.ตรี

อาหารและโภชนาการ

หัวหน้างานสวัสดิการ

28. นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย

ป.ตรี

คหกรรม

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

29. นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์

ป.โท

คหกรรม

ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ

30. นางสาวรัชนิกร ยอดดี

ป.โท

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ

31. นางสิริพร รอดแสวง

ป.ตรี

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ

32. นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

ป.โท

วิจิตรศิลป์

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์

33. นางจุฑามาศ ช้อนนาค

ป.โท

ออกแบบ

หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ

34. นายสัญชัย ปี่แก้ว

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์กราฟิก

หัวหน้าแผนกคอมกราฟิก

35. นางจันทรมาส กล่ําเอม

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

36. นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

37. นางศนิชล เนียมกลั่น

ป.โท

ภาษาไทย

หัวหน้างานวิทยบริการ

38. นางสารินทร สินอําพล

ป.ตรี

พละศึกษา

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

39. ดร.มรรษพร สีขาว

ป.เอก

วิทยาศาสตร์

หัวหน้างานวิจัยฯ

40. นายธีระพงษ์ กระการดี

ป.โท

คณิตศาสตร์

หัวหน้างานทะเบียน

41. นายพิทักษ์ อุปัญญ์

ป.โท

วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยงานวิจัยฯ

42. นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ์

ป.โท

คณิตศาสตร์

หัวหน้างานปกครอง

43. นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ

ป.โท

ภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

44. นางพิไลวรรณ ไทยกล้า

ป.โท

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานความร่วมมือ

45. นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข

ป.โท

ภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

46. นายชาตรี จันทร์ธีระกุล

ป.โท

วิทยาศาสตร์

หัวหน้างานอาคารสถานที่

47. นางธัญสินี เป็นสุข

ป.โท

สังคม

48. นางนิตยา คณธี

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

49. นายอิษวัต รัตนสมบัติ

ป.โท

การท่องเที่ยว

หัวหน้าแผนกท่องเที่ยว

50. นางอรทัย เข็มทอง

ป.ตรี

การท่องเที่ยว

ผู้ช่วยงานทวิภาคี

51. นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ

ป.โท

การท่องเที่ยว

ผู้ช่วยงานทวิภาคี

52. นางสาวศุภรลัคน์ นนท์แก้ว

ป.โท

โลจิสติกส์

53. นางจารุวรรณ คงน้อย

ป.ตรี

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

หัวหน้าแผนกการจัดการโลจิสติกส์
-

ผู้ช่วยงานการเงิน

Jin

- 19 5.4.2. ลูกจ้าประจํา

รวม

ชื่อ - สกุล

2

คน (ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายสุดใจ นุ่มพรม

ป.4

-

พนักงานขับรถยนต์

2. นางญาดาณี วงษ์พูล

ปวท.

-

พนักงานพิมพ์ดีด

5.4.3. พนักงานราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

5

คน (ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

1. นางสาวปาริชาติ สองสี

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

2. นางอําภรรัตน์ ทับขํา

ป.ตรี

-

3. นายสุเมธ กิ่งแก้ว

ป.ตรี

คอมกราฟิก

4. นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน

ป.ตรี

เลขานุการ

5. นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคล

ป.ตรี

การตลาด

5.4.4. ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล

รวม

44

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

คน (ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นางสาวอุษณีย์ เกสร

ป.โท

เลขานุการ

ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

2. นางอรญา กลนาวา

ป.ตรี

บัญชี

ผู้ช่วยงานบัญชี

3. นางฐิติกาญจน์ พลับพลาสี

ป.โท

บัญชี

ผู้ช่วยงานบัญชี

4. นางสาวดวงใจ จันทรัตน์

ป.ตรี

บัญชี

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ

5. นางสุธาสินี แกมนิล

ป.ตรี

สังคม

ผู้ช่วยงานกิจกรรม

6. นางสาวสุมาลี บําเรอ

ป.ตรี

วิจิตรศิลป์

7. Mr.Manzano Jaime

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

-

8. Mr.Remar Gam-oy ket-eng

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

-

9. Mr.Ener Gambala Ebalobo

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

-

10. นางสาวจรินทร์ โยกเกิน

ปวส.

-

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

11. นางสาวธนวันต์ ธีวสุเจริญ

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

12. นางสุชาดา ไทยเทศ

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

13. นางสาวสุนิษา ปัจจัยยา

ปวส.

-

เจ้าหน้าที่บัญชี

14. นางจรรยาพร ทรงกลิ่น

ปวส.

-

เจ้าหน้าที่พัสดุ

15. นางสาวสุทธิดา ขยันยิ่ง

ปวส.

-

เจ้าหน้าที่พัสดุ

16. นายอนุชิต มาสอน

ปวส.

-

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ

Jin
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วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

17. นางสาวเนตรชนก เพ็งสว่าง

ป.โท

-

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

18. นางสาวรุจิษยา ยอดยิ่ง

ปวส

-

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

19. นางสาวสุนิสา ทับทิมทอง

ปวส.

-

เจ้าหน้าที่งานวางแผน

20. นางสาวพัชรวรรณ มิ่งเหมือน

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

21. นางสาวรติอร จันทนนท์

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล

22. นายวุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

23. นายสายชล พรมมาพงษ์

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

24. นางสาวรัตนา ทับทอง

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร

25. นางสาวสุดารัตน์ ยอดคําปา

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร

26. นางสาวเบญจวรรณ สุภา

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานวัดผล

27. นางฐิดาพัชร์ ด้วงมา

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ

28. นายจตุรภัทร พรอมรชัย

ปวส.

-

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

29. นายภูมินทร์ หอมเนียม

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

30. นางพรศิริ พุ่มพวง

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

31. นายอภิราม จันทร์แป้น

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ

32. นายกวี สอนสิน

ม.6

-

พนักงานขับรถยนต์

33. นายไพโรจน์ ขําจร

ป.4

-

พนักงานขับรถยนต์

34. นายถวิล ทองงาม

ป.4

-

พนักงานขับรถยนต์

35. นายรถ สอนโต

ม.6

-

นักการภารโรง

36. นายอดิศักดิ์ คงเมือง

ปวส.

-

นักการภารโรง

37. นายสมคิด เปรมอ้น

ม.6

-

นักการภารโรง

38. นายธันยา สิริเปี่ยมสุข

ป.6

-

นักการภารโรง

39. นายไพบูลย์ โพธิ์เดช

ป.7

-

นักการภารโรง

40. นายนพรุจ เรืองแจ่ม

ป.6

-

นักการภารโรง

41. นายมานิต เปรมอ้น

ป.6

-

นักการภารโรง

42. นายสนอง ศรีสํารวจ

ป.4

-

ยาม

43. นายสุรพล ปัจจัยยา

ป.6

-

ยาม

44. นางกนกพร ขําจร

ป.6

-

แม่บ้าน

Jin

รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี
- สาขาวชา/งาน
สาขาวิชา/งาน การขาย
- สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
2. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี
- สาขาวิชา/งาน การตลาด
สาขาวิชา/งาน การเลขานการ
- สาขาวชา/งาน
การเลขานุการ
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน โลจิสติกส์
3. ประเภทวิชา ศิลปกรรม
- สาขาวิชา/งาน วิจิตรศิลป์
- สาขาวิชา/งาน ออกแบบ
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์กราฟิก
119
27
12
97

6
16

150
30
26
69

7
20

3
10

98
23
8
100

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3
328
280

ประเภทวิชา/สาขา
ปี่ที่ 1
365

รวมทั้งสิ้น
รวมทงสน

1 หลกสู
หลักสตรในระบบ/ต่
อเนื่อง
1.
ตรในระบบ/ตอเนอง

16
10
36

367
80
46
266

20

132
39
15
101
20

8

154
45
12
118

1 746
1,746
คน
ภาคเรียนที่ 2/2561(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
973
355
373

77. ขอมู
ข้อมลนั
ลนกเรยน
ก รียน นกศกษา
นักศึกษา
7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2561 (ปีปัจจุบัน)

28

286
84
27
219
20

รวม
728

22

23

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม
22
23
45

45

หน่วย : คน
หนวย

16
10
64

286
84
27
264
20

367
80
46
266

1,746

รวมทั้งสิ้น
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2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

................ คน

3,900 คน

19

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

24

34
10

ทั้งปีการศึกษา (2561)

4
20
3

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

44. ประเภทวชา
ประเภทวิชา คหกรรม
- สาขาวิชา/งาน แฟชั่นสิ่งทอ
- สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชา/งาน ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
5. ประเภทวิชา คหกรรม
- สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชา/งาน การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
6.
ตสหกรรมการทองเทยว
6 ประเภทวชา
ประเภทวิชา อุอตสหกรรมการท่
องเที่ยว
- สาขาวิชา/งาน การโรงแรมและการท่องเที่ยว

54

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

9

16
11

................ คน

................ คน

3,900 คน

10

11
7

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

รวมทั้งสิ้น

11

23
4

4
77
17

19

27
18

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

2.3 หลักสูตร ปชด.

................ คน

................ คน

73

27
18

4
77
17
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30
80

- สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ

- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์กราฟิก

- สาขาวิชา/งาน ออกแบบ
- สาขาวิชา/งาน เซรามิค

- สาขาวิชา/งาน วิจิตรศิลป์

20

16

56

20

30

สาขาวิชา/งาน โลจิ
สติกส์
- สาขาวชา/งาน
โลจสตกส

20

120

- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ประเภทวิชา ศิลปกรรม

20

- สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ

33

246

68

87

429

430

40

6

97

12

27

119

1,143

- สาขาวิชิ า/งาน การตลาด

7

69

26

30

150

328

140

365

355

20

20

101

15

39

132

1,975
คน
ภาคเรียนที่ 1/2562(ปีต่อไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2

- สาขาวิชา/งาน การบัญชี

20

30

- สาขาวิชา/งาน การขาย

2. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

160

450

- สาขาวิชา/งาน การบัญชี

1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3

ประเภทวิชา/สาขา
ปี่ที่ 1

รวมทั้งสิ้น

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

ปีการศึกษา 2562 (ปตอไป)
ปการศกษา
(ปีต่อไป)

40

50

221

35

79

272

785

รวม
25

25

22

22

47

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม

47

หน่วย : คน

96

33

50

268

35

79

272

246

68

87

429

1,975

รวมทั้งสิ้น
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20

สาขาวิชา/งาน ธรกิ
จดอกไม้และงานประดิษฐ์
- สาขาวชา/งาน
ธุรกจดอกไมและงานประดษฐ

4,200
400

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

คน

คน

ทั้งปีการศึกษา (2562)

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

- สาขาวิชา/งาน การโรงแรมและการท่องเที่ยว

6. ประเภทวิชา อุตสหกรรมการท่องเที่ยว

รวมทั้งสิ้น
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

4,800

20

20
73

33

94

- สาขาวิชา/งาน การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
24

3

20

24

20

19

10

34

4

- สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ

30

40

- สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ

5. ประเภทวิชา คหกรรม

20

- สาขาวิชา/งาน แฟชั่นสิ่งทอ

4 ประเภทวิ
4.
ป
ิชา คหกรรม

................ คน

................ คน

คน

10

7

11

30

27

31

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

2.3 หลักสูตร ปชด.

200

คน

................ คน

103

27

31

33

94

24
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- Üïøć÷ÝŠć÷ĂČęî
1. đÜĉîĂčéĀîčîÙŠćÝĆéÖćøýċÖþćÙĎŠ×îćîöĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷-ðüß.
(ìüĉýċÖþć)
2. ÙŠćĔßšÝŠć÷ēÙøÜÖćø÷ÖøąéĆïÖćøÝĆéÖćøĂćßĊüýċÖþćđóČęĂđðŨîýĎî÷ŤÖúćÜ
éšćîĂćßĊüýċÖþć×ĂÜõĎöĉõćÙđĂđàĊ÷êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêš
3. ÙŠćĔßšÝŠć÷ēÙøÜÖćøóĆçîćĂćßĊó êŠĂ÷ĂéĂćßĊóðøąßćÖøüĆ÷ĒøÜÜćî
ÖúčŠöđðŜćĀöć÷óĉđýþ ĒúąñĎšÿĎÜĂć÷č
öćêøåćî
5. ÙŠćĔßšÝŠć÷ēÙøÜÖćøóĆçîćøĎðĒïïĒúą÷ÖøąéĆïÙčèõćóýĎî÷ŤàŠĂöÿøšćÜ
đóČęĂßčößî
6. ÙŠćĔßšÝŠć÷ēÙøÜÖćøÝĆéĀćïčÙúćÖøÿîĆïÿîčîđóČęĂÙČîÙøĎĔĀšîĆÖđøĊ÷î
7. ÙŠćĔßšÝŠć÷ēÙøÜÖćøđøŠÜðøąÿĉìíĉõćóÖćøÿĂîÙøĎĂćßĊüýċÖþć
8. ÙŠćĔßšÝŠć÷ēÙøÜÖćøóĆçîćìĆÖþąĂćßĊóĔĀšÖĆïñĎšđøĊ÷îêćöîē÷ïć÷úéđüúć
đøĊ÷îđóĉęöđüúćøĎš
9. ÙŠćĔßšÝŠć÷ēÙøÜÖćøúéðŦâĀćÖćøĂĂÖÖúćÜÙĆî×ĂÜñĎšđøĊ÷îĂćßĊüýċÖþć
- ÜïđÜĉîĂčéĀîčî
1. ÙŠćÖĉÝÖøøöóĆçîćÙčèõćóñĎšđøĊ÷î
2. ÙŠćĂčðÖøèŤÖćøđøĊ÷î
3. ÙŠćÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî
4. ÙŠćđÙøČęĂÜĒïïîĆÖđøĊ÷î
5. ÙŠćĀîĆÜÿČĂđøĊ÷î
6. đÜĉîĂčéĀîčîìčîÖćøýċÖþćđÞúĉöøćßÖčöćøĊ
7. đÜĉîĂčéĀîčîÖćøĀćøć÷ĕéšøąĀüŠćÜđøĊ÷î×ĂÜîĆÖđøĊ÷îîĆÖýċÖþćìĊę÷ćÖÝî

3. ĒñîÜćîïĎøèćÖćø÷ÖøąéĆïÙčèõćóÖćøýċÖþćĒúąÖćøđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉê

1. ĒñîÜćîïĎøèćÖćøÿŠÜđÿøĉöüĉÿćĀÖĉÝ×îćéÖúćÜĒúą×îćé÷ŠĂö
- Üïøć÷ÝŠć÷ĂČęî
2. ĒñîÜćîïĎøèćÖćøüĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøö
- ÜïđÜĉîĂčéĀîčî

ĒñîÜćî/Üïøć÷ÝŠć÷

ðüß.

øą÷ąÿĆĚî

ñúñúĉê

ðüÿ.

øüö

72,500
70,000

1,068,750
408,480
5,707,750
844,840
2,217,500

637,500

-

200,000

30,000

896,700

89,000

-

-

-

-

-

-

-

323,200
800,000

ēÙøÜÖćø÷ÖøąéĆï
ēÙøÜÖćøóĆçîć
ēÙøÜÖćø×÷ć÷
ÖćøÝĆéÖćø
ēÙøÜÖćøÿîĆïÿîčî
ēÙøÜÖćøÝĆé
ìĆÖþąĂćßĊóĒïï
ēĂÖćÿÖćøýċÖþć
ēÙøÜÖćø×÷ć÷Ēúą
ÖćøýċÖþćđøĊ÷îøŠüö ēÙøÜÖćøñúÜćîüĉÝĆ÷ ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝĆé ĂćßĊüýċÖþćđóČęĂđðŨî
ïĎøèćÖćøđóČęĂÿøšćÜ
üĉßćßĊóĒúąóĆçîć
÷ÖøąéĆïĂćßĊüýċÖþć
ýĎî÷ŤÖúćÜéšćî
ÖćøýċÖþćêĆĚÜĒêŠøąéĆï
đóČęĂëŠć÷ìĂé
ĀúĆÖÿĎêøĂćßĊüýċÖþć
ēĂÖćÿÿøšćÜÜćî
ìĆÖþąüĉßćßĊóđóČęĂ
ìüĉõćÙĊ
ĂćßĊüýċÖþć×ĂÜ
ĂîčïćúÝîÝï
đìÙēîēú÷Ċ
ĒúąöĆí÷öýċÖþć
ÿøšćÜĂćßĊó ÿøšćÜ
đêøĊ÷öÙüćöóøšĂö
õĎöĉõćÙđĂđàĊ÷
ÖćøýċÖþć×ĆîĚ óČĚîåćî
êĂîðúć÷ (ìüĉýċÖþć)
øć÷ĕéšðøąßćßî
đ×šćÿĎŠêúćéĒøÜÜćî
êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêš

ñúÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîðŘðŦÝÝčïĆî (ðŘ 2561) ñúñúĉê/ēÙøÜÖćø
ēÙøÜÖćø

ÿŠüîìĊę 3
ĒñîðäĉïĆêĉøćßÖćøĒúąĒñîĔßšÝŠć÷đÜĉîÜïðøąöćè
üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷
3.1 ÿøčðñúÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉî ðŘìĊęñŠćîöć (ðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2561)

302,000

117,600
189,600

150,000

ēÙøÜÖćøóĆçîć
ĀúĆÖÿĎêø
ēÙøÜÖćøÿŠÜđÿøĉö
ÖøąïüîÖćøđøĊ÷î
ÖćøÿĂîÖćøüĆé ÖćøðøąÖĂïĂćßĊó
ðøąđöĉîñúóČęĂÖćø ĂĉÿøąĔîÖúčŠöñĎšđøĊ÷î
ĂćßĊüýċÖþć
óĆçîćÙčèõćóĒúą
öćêøåćîÖćøÝĆé
ĂćßĊüýċÖþć

øć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷
ïčÙúćÖøõćÙøĆå
÷ÖøąéĆïÙčèõćó
ÖćøýċÖþćĒúąÖćø
đøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉê

1,068,750
408,480
5,707,750
844,840
2,217,500
72,500
70,000

302,000
30,000

800,000
117,600
189,600

637,500
323,200

200,000

896,700

89,000

150,000

øüö

ĀîŠü÷ : ïćì

1,068,750
408,480
5,707,750
844,840
2,217,500
72,500
70,000

302,000
30,000

800,000
117,600
189,600

637,500
323,200

200,000

896,700

89,000

150,000

øüöìĆĚÜÿĉĚîđðŨîđÜĉî

- 25 -

142,340

847,340

øüöìĆĚÜÿĉĚîđðŨîđÜĉî

705,000

ðüß.

4. ĒñîÜćîóČĚîåćîéšćîÖćøóĆçîćĒúąđÿøĉöÿøšćÜýĆÖ÷õćóÙî
- ÜïéĞćđîĉîÜćî
- ÜïúÜìčî / ÙøčõĆèæŤ
1. ßčéĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćøđìÙēîēú÷Ċĕøšÿć÷ĒïïĂĉîđêĂøŤĒĂĘÙìĊô üĉì÷ćúĆ÷
ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷
2. đÙøČęĂÜÙĂöóĉüđêĂøŤ ÿĞćĀøĆïÜćîðøąöüúñú ĒïïìĊ1ę (ÝĂ×îćéĕöŠîšĂ÷
ÖüŠć 19 îĉĚü) üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷
- ÜïđÜĉîĂčéĀîčî
1. đÜĉîĂčéĀîčîÙŠćĂčðÖøèŤÖćøđøĊ÷î×ĂÜîĆÖđøĊ÷îÿć÷ĂćßĊóĂćßĊüýċÖþć
- Üïøć÷ÝŠć÷ĂČęî
1. ÙŠćĔßšÝŠć÷ēÙøÜÖćøóĆçîćÙüćöøŠüööČĂĂćßĊüýċÖþćÿĎŠöćêøåćîîćîćßćêĉ
2. ÙŠćĔßšÝŠć÷ēÙøÜÖćøðúĎÖÝĉêÿĞćîċÖøĆÖþćìøĆó÷ćÖøðśćĕöš
5. ĒñîÜćîïčÙúćÖøõćÙøĆå (éšćîÖćøóĆçîćĒúąđÿøĉöÿøšćÜýĆÖ÷õćóÙî)
- ÜïïčÙúćÖø
1. ÙŠćêĂïĒìîóîĆÖÜćîøćßÖćø
- ÜïéĞćđîĉîÜćî
1. ÙŠćêĂïĒìî ĔßšÿĂ÷ĒúąüĆÿéč

ĒñîÜćî/Üïøć÷ÝŠć÷

1,057,000

1,057,000

øą÷ąÿĆĚî

6,078,200

200,000
70,000

840,000

840,000

7,982,540

10,247,320

200,000

810,000

323,200

800,000

609,200

150,000

1,245,540

91,500

øć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷
ïčÙúćÖøõćÙøĆå
÷ÖøąéĆïÙčèõćó
ÖćøýċÖþćĒúąÖćø
đøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉê

89,000

ēÙøÜÖćøóĆçîć
ĀúĆÖÿĎêø
ēÙøÜÖćøÿŠÜđÿøĉö
ÖøąïüîÖćøđøĊ÷î
ÖćøÿĂîÖćøüĆé ÖćøðøąÖĂïĂćßĊó
ðøąđöĉîñúóČęĂÖćø ĂĉÿøąĔîÖúčŠöñĎšđøĊ÷î
ĂćßĊüýċÖþć
óĆçîćÙčèõćóĒúą
öćêøåćîÖćøÝĆé
ĂćßĊüýċÖþć

1,154,040

896,700

ēÙøÜÖćø÷ÖøąéĆï
ēÙøÜÖćøóĆçîć
ēÙøÜÖćø×÷ć÷
ÖćøÝĆéÖćø
ēÙøÜÖćøÿîĆïÿîčî
ēÙøÜÖćøÝĆé
ìĆÖþąĂćßĊóĒïï
ēĂÖćÿÖćøýċÖþć
ēÙøÜÖćø×÷ć÷Ēúą
ÖćøýċÖþćđøĊ÷îøŠüö ēÙøÜÖćøñúÜćîüĉÝĆ÷ ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝĆé ĂćßĊüýċÖþćđóČęĂđðŨî
ïĎøèćÖćøđóČęĂÿøšćÜ
üĉßćßĊóĒúąóĆçîć
÷ÖøąéĆïĂćßĊüýċÖþć
ýĎî÷ŤÖúćÜéšćî
ÖćøýċÖþćêĆĚÜĒêŠøąéĆï
đóČęĂëŠć÷ìĂé
ĀúĆÖÿĎêøĂćßĊüýċÖþć
ēĂÖćÿÿøšćÜÜćî
ìĆÖþąüĉßćßĊóđóČęĂ
ĂćßĊüýċÖþć×ĂÜ
ĂîčïćúÝîÝï
đìÙēîēú÷Ċ
ìüĉõćÙĊ
ĒúąöĆí÷öýċÖþć
ÿøšćÜĂćßĊó ÿøšćÜ
đêøĊ÷öÙüćöóøšĂö
õĎöĉõćÙđĂđàĊ÷
ÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî
êĂîðúć÷ (ìüĉýċÖþć)
øć÷ĕéšðøąßćßî
đ×šćÿĎŠêúćéĒøÜÜćî
êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêš

ñúÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîðŘðŦÝÝčïĆî (ðŘ 2561) ñúñúĉê/ēÙøÜÖćø
ēÙøÜÖćø

-

200,000
70,000

142,340

1,496,500

1,496,500

øüö

5,233,700

ðüÿ.

3,471,700

ñúñúĉê

15,370,960

23,353,500

91,500

91,500

200,000
70,000

142,340

840,000

1,496,500

5,233,700

1,154,040

-

-

-

-

-

øüöìĆĚÜÿĉĚîđðŨîđÜĉî

1,154,040

øüö

ĀîŠü÷ : ïćì
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ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

1. ประมาณการรายรับ

75,018,100 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
5,500,000 บาท
คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป
6,610,000 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
47,643,000 บาท
งบดําเนินงาน
5,350,000 บาท
งบลงทุน
1,320,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
8,595,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น
- บาท

12,110,000 บาท

62,908,100 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
งบบคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าจ้างชั่วคราวครชาวต่
คาจางชวคราวครู
ชาวตางชาต
างชาติ
เงินวิทยฐานะ
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสด
คาวสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอดหนน
งบเงนอุ
ดหนุน
วิจัย สิ่งประดิษฐ์
งบรายจ่ายอื่น
สํารองจ่ายฉุกเฉิน
สํารองจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียน

75,068,100 บาท
53 883 000
53,883,000
38,970,000
1,573,000
1,500,000
5,304,000
936 000
936,000
5,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15,787,670
4,134,500
3,792,600
4 683 130
4,683,130
3,177,440

บาท
บาท

บาท
3,147,430

3,147,430
-

บาท
บาท
บาท

250 000
250,000
250,000

บาท
บาท

2,000,000
1,500,000
500,000

บาท
บาท
บาท

Jin

ÙŠćêĂïĒìîóĉđýþ×øÖ.ĒúąúÝ.đêĘö
×ĆĚî
ÙŠćêĂïĒìîóĉđýþ×ĂÜ 3 Ýü.õćÙĔêš

ÙŠćêĂïĒìîēÙøÜÖćø

đÜĉîÙŠćÿĂîóĉđýþ

- ÜïéĞćđîĉîÜćî
- ÙŠćêĂïĒìî
ÙŠćìĞćÖćøîĂÖđüúć
đÜĉîÙŠćêĂïĒìîîĂÖđüúć

- ÜïïčÙúćÖø
đÜĉîđéČĂî×šćøćßÖćø
đÜĉîüĉì÷åćîą
đÜĉîðøąÝĞćêĞćĒĀîŠÜ
ÙŠćêĂïĒìîøć÷đéČĂî×šćøćßÖćø
ÙŠćÝšćÜúĎÖÝšćÜðøąÝĞć
ÙŠćÝšćúĎÖÝšćÜßĆęüÙøćü
ÙŠćÝšćÜßĆęüÙøćüÙøĎßćüêŠćÜßćêĉ
ÙŠćêĂïóîĆÖÜćîøćßÖćø

øć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷/øć÷ÝŠć÷êćö
Üïðøąöćè

350,000

1,200,000
350,000

ðüß.

1,230,000

200,000

3,200,000
1,430,000

1,500,000

1,573,000

47,643,000
38,970,000
5,600,000

ðüÿ.

300,000

950,000
300,000

øą÷ąÿĆĚî

ÿĉęÜðøąéĉþåŤ/ĀčŠî÷îêŤ üĉÝĆ÷ÿøšćÜĂÜÙŤÙüćöøĎš

ñúñúĉê

5,350,000
2,080,000

47,643,000

øüö

ēÙøÜÖćø

71,900

750,000

50,000

4,713,100
871,900

3,792,000

3,792,000

4.ēÙøÜÖćø
1.ēÙøÜÖćø
2.ēÙøÜÖćø 3ēÙøÜÖćøĂć ÿîĆïÿîčî
ßĊüÿøšćÜ ÙŠćĔßšÝŠć÷êĆĚÜĒêŠ
×÷ć÷ïìïćì
đÿøĉöÿøšćÜ
ýĎî÷ŤàŠĂöÿøšćÜ
Ùčèíøøö ñĎšðøąÖĂïÖćø øąéĆïĂîčïćú
ÝîÝï
đóČęĂßčößî(Fix it Ýøĉ÷íøøöĒúą øć÷ĔĀöŠĒïï
Center)
ÙøïüÜÝø ÖćøýċÖþć×ĆĚî
íøøöćõĉïćú
óČĚîåćî

ĒñîÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîðŘêćöĒñîðäĉïĆêĉÖćø (ðŘ 2562) ĒĀúŠÜđÜĉî ñúñúĉê/ēÙøÜÖćø

üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷

3.3 ÿøčðÜïĀîšćøć÷ÝŠć÷ðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2562

ÿŠüîìĊę 3

5.ēÙøÜÖćø
úéðŦâĀć
ÖćøĂĂÖ
ÖúćÜÙĆî
×ĂÜñĎšđøĊ÷î
ĂćßĊüýċÖþć

4,713,100
871,900

3,792,000

øüöìĆĚÜÿĉĚî

ĀîŠü÷ : ïćì

132,600

1,020,000

5,724,570
1,182,600
30,000

1,512,000
936,000

2,448,000

ïÖý.

đÜĉîøć÷ĕéš

132,600

1,020,000

15,787,670
4,134,500
30,000

1,512,000
936,000

53,883,000

øüöìĆĚÜÿĉĚî
đðŨîđÜĉî
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500,000

1,330,000

500,000

6,000
50,000

üĆÿéčđÙøČęĂÜĒêŠÜÖć÷

üĆÿéčđÙöĊõĆèæŤ

50,000

5,000

30,000

744,700

100,000

15,000

75,000

180,530

90,000

80,000

30,000

1,581,230

75,600

160,000

150,000

80,000

70,000

200,000

953,140

1,688,740

ïÖý.

50,000

33,400

1,771,900

1,263,860

øüöìĆĚÜÿĉĚî

üĆÿéčÖĊāć

10,000

5.ēÙøÜÖćø
úéðŦâĀć
ÖćøĂĂÖ
ÖúćÜÙĆî
×ĂÜñĎšđøĊ÷î
ĂćßĊüýċÖþć

đÜĉîøć÷ĕéš

üĆÿéčÙŠćđüßõĆèæŤ

üĆÿéčēÛþèćĒúąđñ÷ĒóøŠ

453,500

20,000

30,000

üĆÿéčÙĂöóĉüđêĂøŤ

üĆÿéčēÙøÜÖćø

35,000

25,000

650,000

120,000

300,000

üĆÿéčĀîĆÜÿČĂ üćøÿćøĒúąêĞćøć

üĆÿéčÜćîïšćîÜćîÙøĆü

50,000

üĆÿéčÖćøýċÖþć

270,000

30,000

üĆÿéčĕôôŜćĒúąüĉì÷č

50,000

100,000

80,000

üĆÿéčđßČĚĂđóúĉÜĒúąĀúŠĂúČęî

üĆÿéčÿĞćîĆÖÜćî

1,771,900

480,000

- ÙŠćüĆÿéč

120,000

100,000

30,000

400,000

274,260

1,263,860

189,600

350,000

840,000

øüö

ÙŠćđÜĉîÿöìïðøąÖĆîÿĆÜÙö

70,000

50,000

70,000

ÿĉęÜðøąéĉþåŤ/ĀčŠî÷îêŤ üĉÝĆ÷ÿøšćÜĂÜÙŤÙüćöøĎš

150,000

20,000

ÙŠćàŠĂöÙøčõĆèæŤ

100,000

100,000

øą÷ąÿĆĚî

ÙŠćÝšćÜđĀöćïøĉÖćø

30,000

ÙŠćàŠĂöøë÷îêŤøćßÖćø

200,000

390,000

ðüÿ.

ēÙøÜÖćø
4.ēÙøÜÖćø
2.ēÙøÜÖćø 3ēÙøÜÖćøĂć ÿîĆïÿîčî
1.ēÙøÜÖćø
ßĊüÿøšćÜ ÙŠćĔßšÝŠć÷êĆĚÜĒêŠ
đÿøĉöÿøšćÜ
×÷ć÷ïìïćì
Ùčèíøøö ñĎšðøąÖĂïÖćø øąéĆïĂîčïćú
ýĎî÷ŤàŠĂöÿøšćÜ
ÝîÝï
đóČęĂßčößî(Fix it Ýøĉ÷íøøöĒúą øć÷ĔĀöŠĒïï
Center)
íøøöćõĉïćú
ÙøïüÜÝø ÖćøýċÖþć×ĆĚî
óČĚîåćî

ĒñîÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîðŘêćöĒñîðäĉïĆêĉÖćø (ðŘ 2562) ĒĀúŠÜđÜĉî ñúñúĉê/ēÙøÜÖćø

ÙŠćàŠĂöÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ

300,000

350,000

ðüß.

ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøđéĉîìćÜĕðøćßÖćø

ÙŠćĔßšÿĂ÷ēÙøÜÖćø

ÙŠćđßŠćìøĆó÷Ťÿĉî(×ĆĚîêęĞć)

- ÙŠćĔßšÿĂ÷

øć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷/øć÷ÝŠć÷êćö
Üïðøąöćè

ñúñúĉê

50,000

6,000

5,000

50,000

30,000

744,700

100,000

15,000

75,000

180,530

90,000

80,000

30,000

4,683,130

75,600

160,000

150,000

80,000

70,000

200,000

953,140

3,792,600

øüöìĆĚÜÿĉĚî
đðŨîđÜĉî
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100,000

1,320,000

3.1 ÙøčõĆèæŤ

90,000

- ĂčéĀîčîÖćøĀćøć÷ĕéšøąĀüŠćÜđøĊ÷î
- ĂčéĀîčîÖĉÝÖøøöĂÜÙŤÖćøüĉßćßĊó
óćèĉß÷Öøøö

- ĂčéĀîčîÖćøÿĂîđÖþêøøą÷ąÿĆĚî

- ĂčéĀîčîēÙøÜÖćøÝĆéÖćøýċÖþć
êĆĚÜĒêŠøąéĆïĂîčïćúÝîÖćøýċÖþć×ĆĚî
óČĚîåćî

- ìčîÖćøýċÖþćđÞúĉöøćßÖčöćøĊ

- ĂčéĀîčîēÙøÜÖćøüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîć

90,000

90,000

1,320,000

1,100,000

øüö

ēÙøÜÖćø

205,440

500,000

100,000

805,440

10,000

100,000

4.ēÙøÜÖćø
2.ēÙøÜÖćø 3ēÙøÜÖćøĂć ÿîĆïÿîčî
1.ēÙøÜÖćø
ßĊüÿøšćÜ ÙŠćĔßšÝŠć÷êĆĚÜĒêŠ
đÿøĉöÿøšćÜ
×÷ć÷ïìïćì
Ùčèíøøö ñĎšðøąÖĂïÖćø øąéĆïĂîčïćú
ýĎî÷ŤàŠĂöÿøšćÜ
ÝîÝï
đóČęĂßčößî(Fix it Ýøĉ÷íøøöĒúą øć÷ĔĀöŠĒïï
Center)
íøøöćõĉïćú
ÙøïüÜÝø ÖćøýċÖþć×ĆĚî
óČĚîåćî

ĒñîÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîðŘêćöĒñîðäĉïĆêĉÖćø (ðŘ 2562) ĒĀúŠÜđÜĉî ñúñúĉê/ēÙøÜÖćø

ÿĉęÜðøąéĉþåŤ/ĀčŠî÷îêŤ üĉÝĆ÷ÿøšćÜĂÜÙŤÙüćöøĎš

- ÜïđÜĉîĂčéĀîčî

50,000

50,000

øą÷ąÿĆĚî

- ĂčéĀîčîÿĉęÜðøąéĉþåŤĔĀöŠĒúąĀčŠî÷îêŤ

3.2 ÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ

1,320,000

45,000

- ÜïúÜìčî

ÙŠćïøĉÖćøÿČęĂÿćøēìøÙöîćÙö

710,000

100,000

50,000

ÙŠćĕôôŜć

ÙŠćĕðøþèĊ÷Ť

45,000

900,000

ÙŠćîĚĞćðøąðć

150,000

ÙŠćēìøýĆóìŤ

- ÙŠćÿćíćøèĎðēõÙ (×ĆĚîêęĞć)

üĆÿéčÖćøđÖþêø

35,000

üĆÿéč÷ćîóćĀîąĒúą×îÿŠÜ

ðüÿ.

150,000

ðüß.

üĆÿéčÖŠĂÿøšćÜ

øć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷/øć÷ÝŠć÷êćö
Üïðøąöćè

ñúñúĉê
5.ēÙøÜÖćø
úéðŦâĀć
ÖćøĂĂÖ
ÖúćÜÙĆî
×ĂÜñĎšđøĊ÷î
ĂćßĊüýċÖþć

805,440

øüöìĆĚÜÿĉĚî

160,000

160,000

1,827,430

1,827,430

5,000

1,012,000

250,000

5,000

1,272,000

20,000

5,000

100,000

ïÖý.

đÜĉîøć÷ĕéš

160,000

250,000

1,827,430

3,147,430

5,000

1,012,000

250,000

5,000

3,177,440

20,000

5,000

100,000

øüöìĆĚÜÿĉĚî
đðŨîđÜĉî
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øüöìĆĚÜÿĉĚî

ïÖý.

500,000

øüö

ÿĞćøĂÜÝŠć÷đóČęĂóĆçîćÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî

ÿĉęÜðøąéĉþåŤ/ĀčŠî÷îêŤ üĉÝĆ÷ÿøšćÜĂÜÙŤÙüćöøĎš

1,450,000

øą÷ąÿĆĚî

ÿĞćøĂÜÝŠć÷ÖøèĊÞčÖđÞĉîĀøČĂÝĞćđðŨî

ðüÿ.

5.ēÙøÜÖćø
úéðŦâĀć
ÖćøĂĂÖ
ÖúćÜÙĆî
×ĂÜñĎšđøĊ÷î
ĂćßĊüýċÖþć

đÜĉîøć÷ĕéš

1,950,000

ðüß.

ēÙøÜÖćø
4.ēÙøÜÖćø
2.ēÙøÜÖćø 3ēÙøÜÖćøĂć ÿîĆïÿîčî
1.ēÙøÜÖćø
ßĊüÿøšćÜ ÙŠćĔßšÝŠć÷êĆĚÜĒêŠ
đÿøĉöÿøšćÜ
×÷ć÷ïìïćì
Ùčèíøøö ñĎšðøąÖĂïÖćø øąéĆïĂîčïćú
ýĎî÷ŤàŠĂöÿøšćÜ
ÝîÝï
đóČęĂßčößî(Fix it Ýøĉ÷íøøöĒúą øć÷ĔĀöŠĒïï
Center)
íøøöćõĉïćú
ÙøïüÜÝø ÖćøýċÖþć×ĆĚî
óČĚîåćî

ĒñîÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîðŘêćöĒñîðäĉïĆêĉÖćø (ðŘ 2562) ĒĀúŠÜđÜĉî ñúñúĉê/ēÙøÜÖćø

- Üïøć÷ÝŠć÷ĂČęî

- ìčîÖćøýċÖþćĔîøąéĆïðøĉââćêøĊ

øć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷/øć÷ÝŠć÷êćö
Üïðøąöćè

ñúñúĉê

500,000

1,450,000

1,950,000

øüöìĆĚÜÿĉĚî
đðŨîđÜĉî
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โครงการที่ 1
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวสมพิศ พัดบัว งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาจําเป็นจะต้องมีการวางแผนพัฒนางาน เพราะการ
วางแผนจะช่วยให้การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการกําหนดกิจกรรม
หรือขั้นตอนการทํางานล่วงหน้าทําให้เกิดการเตรียมงานก่อนการลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้การวางแผนงาน
เกิ ด จากการตั้ ง เป้า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ทํ า ให้ กิจ กรรมที่ ถู กกํ า หนดขึ้ น มี ทิศ ทาง หรื อจุ ด มุ่ งหมายสู่
ความสําเร็จตามเป้าหมาย
ดังนั้นงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจําปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการกําหนดกิจกรรม ปัจจัย
งบประมาณและเวลาให้สอดคล้องกับการพัฒนางานหรือ ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยมีเป้าหมาย
ความสําเร็จ นั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพื่อให้เกิดคุณภาพตามเป้าหมายของงานต่างๆ
5. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562
1.2 เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการและแผนงานต่างๆ
1.3 เพื่อวางแผนให้การปฏิบัติงานดําเนินไปตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 15 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 งานและแผนกต่างๆ ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,600 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
3,000
ค่าวัสดุ
2,600
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

5,600

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2562 เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
9.3 สถานศึกษามีระบบข้อมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 นับจํานวนเล่มแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2562
10.2 แบบสอบถามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่
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โครงการที่ 2
โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวสมพิศ พัดบัว งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ง บประมาณ 2561
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการบริ ห ารจั ด การด้ า นเรี ย นการสอน และการดํ า เนิ น งานต่ า งๆ ภายในวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุโขทัยดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงานต่างๆ ภายในสถานศึกษาจึงจําเป็นต้องจัดทํา
เอกสารรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนปฏิบั ติ ก าร ประจํ า ปีง บประมาณ 2561 ตามที่ ฝ่า ยต่า งๆ
ได้ดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ การสรุปผลการดําเนินงานนับเป็นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้ใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารงานต่อไปของวิทยาลัยฯ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานในภายภาคหน้า
ส่งผลดีต่อทางราชการและหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําปี
5.2 เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําปี
5.3 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 10 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
3,000
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

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

หมายเหตุ
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โครงการที่ 3
โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข้อ 7 ระบุว่า “ในการประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด เพื่ อติดตาม ตรวจสอบการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุ กสามปี ถ้ าตัวบ่งชี้ใ ด
มาตรฐานใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หน่วยงานต้นสังกัดต้องวิเคราะห์สาเหตุให้ข้อเสนอแนะ กํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยให้มี
การประเมินซ้ําในปีถัดไป” ควรมีการดําเนินการจัดประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อ
ความถูกต้องความสมบูรณ์ของข้อมูล หลักฐาน ร่องรอยและวิธีการเก็บข้อมูลที่จะนํามาประกอบในการ
จัดทําแฟ้มในแต่ละมาตรฐานของตัวบ่งชี้ในปีการศึกษา ซึ่งจากการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่วิทยาลัยฯ จึงจําเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมิน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ในการจัดแสดงผลงานและการจัดทําแฟ้มเก็บ
ข้อมูลร่องรอยหลักฐานต่างๆ วิธีการดําเนินการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ ในการ
ดําเนินการต่างๆของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบของ SAR แผนกวิชา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู – อาจารย์ ทุกแผนกวิชา , หัวหน้าแผนกวิชา , หัวหน้างาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู – อาจารย์ ทุกแผนกวิชา มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล , แผนกวิชา และสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ดําเนินงานตามโครงการ
3 สรุปผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

15,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรสามารถนําความรู้และประโยชน์จากการนิเทศไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
9.2 สถานศึกษามีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.2 แผนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการที่ 4
โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู แผนกวิชาและสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัชของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานประกั น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ใน
สถานศึกษา สืบเนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมาย คือการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษา ซึ่งมี
ความสําคัญและความหลากหลายของข้อมูล จากหลาย ๆ ส่วน ภายในของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงผลงาน
ต่างๆ ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าของวิทยาลัยมาประกอบเป็นข้อมูลในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของครู แผนกวิชา และวิทยาลัย ในทุกปีการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ “ สมศ. ”ซึ่งการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมีการจัดเก็บ
รวบรวมเอกสารข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพียงพอต่อการจะนําไปใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับมติ
คณะกรรมการ ตามหนังสือที่ ศธ (อศจ) 0623.01/0179 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เรื่องการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด ประจําปีงบประมาณ 2555 จุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุงตามมาตรฐานที่ 7 มาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน คือ ควรจัดให้มีระบบการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลรายงานในแต่ละปี
การศึกษา
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อดําเนินการปรับปรุงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายบุคคล , แผนกวิชา ,
สถานศึกษาในปีการศึกษา ให้มีความสอดคล้องของข้อมูลและเชื่อมโยงถึงกันในทุกระดับ
5.2 ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทํารายงานประเมินตนเองในแต่ละปีการศึกษามากขึ้น
5.3 เพื่อจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ทุกปีการศึกษา
5.4 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัดและประเมินภายนอก รอบสี่ โดย สมศ.
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู – อาจารย์ ทุกแผนกวิชา , หัวหน้าแผนกวิชา , หัวหน้างาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู – อาจารย์ ทุกแผนกวิชา มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน
ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล , แผนกวิชา และสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ขั้นตอนดําเนินการ
3 ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
15,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

15,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู – อาจารย์ ทุกท่านมีความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐาน การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆทั้งของครู และนักเรียน – นักศึกษา ผลงานการปฏิบัติการสอนของตนเอง รวมถึงแผนกวิชา และ
ผลงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ฯลฯ สามารถสรุปข้อมูลลงแฟ้มSAR แผนกวิชา , SAR สถานศึกษาที่
รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 5
โครงการประเมินการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุก
ระดับ เพื่อให้ ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอนตลอดจนการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมี
เป้าหมายในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับ ให้ผ่านการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปี 2560 นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นสมควรจัดโครงการ
อบรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสํารวจและนิเทศการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพื่อคัดเลือกและวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการภายในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 เพื่อวางแผนกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 117 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประเมิน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ดําเนินโครงการ
3 สรุปผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,500
ค่าวัสดุ
15,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

20,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรสามารถนําความรู้และประโยชน์จากการนิเทศไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
9.2 สถานศึกษามีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.2 แผนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการที่ 6
โครงการทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ
และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจําปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางพิไลวรรณ ไทยกล้า หัวหน้างานความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคี ุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดี เก่ง และมีสุขได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการร่วมวางแผน กําหนดกิจกรรม กํากับ ติดตาม ดูแล
อย่างใกล้ชิดเมื่อนักศึกษาไปฝึกงานในแต่ละสถานประกอบการ และเพื่อสนองตอบนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ตรงจากการฝึกงานในสถาน
ประกอบการงานความร่วมมือจึงมีหน้าที่ ในการประสาน ทําความเข้าใจ เพื่อให้สถานประกอบการมี
แนวคิดที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของวิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ
5.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาใน
การดูแลและพัฒนานักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีสถานประกอบการที่ทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าฝึกงาน จํานวน 30 แห่ง
6.1.2 มีสถานประกอบการที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จํานวน 30 แห่ง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานประกอบการร่วมมือกับวิทยาลัยฯ ในการดูแล สร้างเครือข่ายสถานประกอบการ
ร่วมกับสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลนักเรียน นักศึกษายิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ขั้นตอนดําเนินการ
3. ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนมกราคม 2562 - เดือนมิถุนายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

15,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีสถานประกอบการที่ทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา ในการดูแลและ
พัฒนานักเรียน นักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 7
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชือ่ บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ และ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซือ่ สัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปญ
ั ญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซือ่ สัตย์ เสียสละ อดทน มีอดุ มการณ์ในสิ่งทีด่ ีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูตอ่ พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตอ่ ผูอ้ ื่น เผือ่ แผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ ยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คดิ รูท้ ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัชของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รู้จกั อดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่ มี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่าํ หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่ สอศ. ได้อนุมัติแจ้งสถานศึกษาเรื่องการอนุมัติโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่ม
ผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา และโอนจั ด สรรงบประมาณโครงการส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ อิ ส ระในกลุ่ ม ผู้ เ รี ย น
อาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับสถานศึกษาเพื่อดําเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถ ของ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนําความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์
เชิงพาณิชย์พร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มองเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้แก่
ผู้เรี ยนอาชี วศึ กษา จึงจั ด ทํ าโครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชี พอิส ระในกลุ่มผู้เ รี ยนอาชี ว ศึก ษา เพื่อ สร้ าง
ผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สําหรับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา
โดยประกอบไปด้วยโครงการย่อยตามภารกิจ ต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ
2. โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะเริม่ ประกอบธุรกิจของตนเอง
5.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ให้พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 100 คน
6.1.2 ครูที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 15 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์การพร้อมเริ่มประกอบการธุรกิจของตนเอง
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสนอแผนงานโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามระบุในโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้ รียนอาชีวศึกษา (รอจัดสรร)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9.2 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง
9.3 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 แบบสรุปผลโครงการ
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โครงการที่ 8
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชือ่ บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ และ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปญ
ั ญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซือ่ สัตย์ เสียสละ อดทน มีอดุ มการณ์ในสิ่งทีด่ ีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูตอ่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตอ่ ผู้อื่น เผือ่ แผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ ยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ วั รู้คิด รู้ทํา รูป้ ฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รู้จกั อดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่ มี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่าํ หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่ สอศ. ได้อนุมัติโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทงบ
เงินอุดหนุน จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน งบเงินอุดหนุน การหารายได้
ระหว่ า งเรี ย นของนั ก เรี ย นนั กศึ ก ษาที่ ย ากจน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นา ขี ด
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนําความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้าง
เสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์พร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถสร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มองเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามี การหา
รายได้ ระหว่างเรี ยนของนั กเรี ย นนักศึ กษาที่ ยากจน จึ งจั ดทํ าโครงการหารายได้ ระหว่ างเรียนของนัก เรี ยน
นักศึกษาที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการแหล่งเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ เพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกทําธุรกิจในสาขางานอาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 50 คน
6.1.2 ครูที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 5 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของตนเอง
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสนอแผนงานโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามระบุในโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินการ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รอจัดสรร)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9.2 นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
9.3 นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ และมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
ของตนเอง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 แบบสรุปผลโครงการ
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โครงการที่ 9
โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางนิตยา คณธี หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ได้ดําเนินงานภายในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ด้านงานธุรการฝ่าย โครงการหารายได้ระหว่างเรียน โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีห้อง
งานสํานักงานอยู่ในอาคาร 5 ชั้น 1 จํานวน 1 ห้อง มีผู้เข้ารับบริการเป็นครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
ของทางวิทยาลัยฯ
เพื่อความสะดวกในการให้บริการและความสวยงามของสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน ตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจจึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจขึ้น ในปีงบประมาณ 2562 โดย
มุ่งเน้นการดําเนินงานที่สะดวก มีความปลอดภัย และผู้ให้บริการได้อยู่ในสถานที่ทํางานที่มีสุขภาวะที่ดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสํานักงาน
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจมีห้องสํานักงานที่สะดวก มีความปลอดภัย
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 12,700 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องปริ้นเตอร์จํานวน 1 เครื่อง
-เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว
-เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
-พัดลม ติดผนัง จํานวน 2 ตัว
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องปริ้นเตอร์
9.2 เก้าอี้สํานักงาน
9.3 เครื่องสํารองไฟ
9.4 พัดลม ติดผนัง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ

5,500
1,500
2,500
3,200
12,700

จํานวน 1 เครือ่ ง
จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 เครือ่ ง
จํานวน 2 ตัว

หมายเหตุ
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โครงการที่ 10
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจําปี พ.ศ. 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยกรมสามัญศึกษาได้เริ่ม
จัดการประกวด โดยนําผลงานการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาจัดแสดงด้วยวิธีการสาธิต
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้ผู้เข้าชมทั่วไป อันเป็นผลงานของนักเรียนประกอบการเรียนการสอน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 กรมอาชีวศึกษา ได้นําผลงานนักเรียนนักศึกษาที่ประดิษฐ์คิดค้นจัดทําเป็น
โครงงานวิทยาศาสตร์ มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการนําเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
ในปี พ.ศ. 2533 ได้จัดแสดงและประกวดในระดับภาคและระดับชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2550 ได้เพิ่มการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับ ปวช. ขึ้น และให้มีการ
จัดประกวดพร้อมกับโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวส. ทั้งในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ระดับ
ภาคและในระดับชาติ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานจากบริษัทเอสโซ่
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนติดต่อกัน
มาโดยตลอด
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กระบวนการสอน ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้คิดเป็น
ทําเป็น แก้ปญ
ั หาเป็นและกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผสู้ อนใช้กระบวนการสอน ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ทําเป็นแก้ปญ
ั หา
เป็นและกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
5.2 เพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้เทคนิควิธีการสอนการเลือกใช้สื่อ และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง
5.3 เพื่อให้ผู้สอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้นําความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มอี ยู่ไปสร้างสรรค์
ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเข้าประกวดระดับ อศจ. จํานวน 21 ผลงานต่อปี แบ่งเป็น
1. ระดับ ปวช.
จํานวน 12 ผลงาน
2. ระดับ ปวส.
จํานวน 9 ผลงาน
6.1.2 มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับ ภาค ภาคเหนือ จํานวน 4 ผลงานต่อปี
6.1.3 มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับ ชาติ จํานวน 2 ผลงานต่อปี
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้นําความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันและสังคมเพื่อการพัฒนา
ประเทศ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ......................... บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
งบประมาณ อุดหนุนเรียนฟรี
รายได้
รายการ
15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ
จัดสรรไว้ที่งบ
หน้า
160,000
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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*4*4)+(250*12*4)
= 20,800 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240*4*5)+(180*12*5) = 15,600 บาท
- ค่าน้ํามันเชือ้ เพลิง
= 3,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
39,400 บาท
3. ระดับชาติ จํานวน 2 ผลงานๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
ครูที่ปรึกษา 2 คน นักศึกษา 6 คน
- ค่าที่พัก (550*2*4)+(250*6*4)
= 10,400 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240*2*5)+(180*6*5) = 7,800 บาท
- ค่าน้ํามันเชือ้ เพลิง
= 3,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
21,200 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้นําความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 11
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวมรรษพร สีขาว งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นผลให้ความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างทักษะวิชาชีพด้านความคิด
วิเคราะห์ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความชํานาญ สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาสร้างผลงาน
ให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความ
เป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น ของสั ง คมส่ ว นรวมต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ส ามารถทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น และแลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เล็งเห็นคุณค่าในความคิด ความเพียรพยายามและภูมิปัญญาของ
เยาวชนไทยที่สามารถประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้น จึงได้
จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปี 2562 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน รวมทั้งจะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการอาชีวศึกษาให้พัฒนาทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน และเข้าสูก่ ารประกวดในระดับชาติต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เสริมสร้างนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
5.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบกล้าคิด
กล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
5.3 พัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัดและ
ปลอดภัย เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยสามารถนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อ ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวม
และประเทศชาติ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษา ส่งเข้าประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
จํานวนไม่น้อยกว่า 13 ผลงานต่อปี ในระดับชาติไม่น้อยกว่า 1 ผลงานต่อปี
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผลงานสามารถนําไปสู่การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจําหน่ายได้
ในเชิงพาณิชย์
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. พิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กับแผนกวิขา
2. จัดประชุมเตรียมการจัดทําสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
5. สรุปผลการดําเนินการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณโครงการวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (สอศ.)
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

รายได้
สถานศึกษา

25,000

25,000

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายไป
ราชการส่วน
หน้าเบิกจาก
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
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*รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ*
1. ระดับ อศจ. จํานวน 13 ผลงานๆละ 4,000 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*4*4)+(250*12*4)
= 20,800 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240*4*5)+(180*12*5) = 15,600 บาท
- ค่าน้ํามันเชือ้ เพลิง
= 3,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
111,400 บาท
3. ระดับชาติ จํานวน 2 ผลงานๆละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
ครูที่ปรึกษา 2 คน นักศึกษา 6 คน
- ค่าที่พัก (550*2*4)+(250*6*4)
= 10,400 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240*2*5)+(180*6*5) = 7,800 บาท
- ค่าน้ํามันเชือ้ เพลิง
= 3,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
33,200 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับแรงจูงใจในการคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน
9.2 มีผลงานสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้น เป็นผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
9.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่มากขึ้น มีการพัฒนาไปสู่การใช้งานจริง
9.4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้สามารถนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น
9.5 ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองรับการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกต
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 12
โครงการคลินกิ วิจัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวมรรษพร สีขาว หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายพิทักษ์ อุปญ
ั ญ์
ผูช้ ่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ ผู้ชว่ ยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความมุ่งมั่นที่จะส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ประสงค์ใ ห้ค รู อาจารย์
นั ก เรี ยน นั ก ศึก ษาสามารถผลิ ต ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม ที่ มี คุ ณ ค่ า เป็ น ที่ ย อมรั บ เผยแพร่แ ก่ ส าธารณชน
ตามมาตรฐานที่ 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านการวิจัย การให้คําปรึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทําวิจัยในแต่ละสาขาวิชา
เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ร่วมกันวางแผนพัฒนาโครงการวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
และนํางานวิจัยสู่ชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจึงได้จัด “โครงการคลินิกวิจัย” ขึ้นเพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการวิจัยจะสามารถต่อยอดไปสู่การทําผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้คําปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย การทําโครงการวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
5.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยของทุกสาขาวิชาและร่วมกันหาแนวทางพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพ
เผยแพร่ผลงานสู่ชุมชนอย่างเป็นระบบ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้และทักษะการวิจัยอย่างเป็นระบบ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เขียนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลการดําเนินโครงการ
5. ประเมินผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนกรกฎาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับความรู้ มีทักษะการวิจัยอย่างเป็นระบบ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 13
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายชลอ ประยูรพันธ์
นางเสมอ เวชสถล
นางสาวสมพิศ พัดบัว
ดร.มรรษพร สีขาว

รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปั จ จุ บั น ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ไปมาก ซึ่ ง หากหน่ ว ยงานใด
มีการบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการ
การบริการ การพัฒนางานด้านอื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
5.2 เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 -อุปกรณ์ Router จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องแม่ข่าย (server) สําหรับจัดทํา wed server จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องสํารองไฟ (UPS) ชนิด Rack 2U จํานวน 1 เครื่อง
-เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว
-ตู้เอกสารไม้ จํานวน 2 อัน
-เครื่องปริ้น brother จํานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีครุภณ
ั ฑ์ที่มีความทันสมัยใช้งาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 290,440 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-อุปกรณ์ Router จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องแม่ข่าย (server)
จํานวน 1 เครือ่ ง
-เครื่องสํารองไฟ (UPS) ชนิด
Rack 2U จํานวน 1 เครื่อง
-เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว
-ตู้เอกสารไม้ จํานวน 2 อัน
-เครื่องปริ้น brother
จํานวน 1 เครือ่ ง
รวมทั้งสิน้

100,000
130,000
50,000
3,600
1,340
5,500
290,440

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 14
โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานบริหารงานทั่วไป
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสุภารัตน์ ติรพจน์กุล / งานบริหารงานทั่วไป

2. ลักษณะโครงการ

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

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

- 87 -

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานบริหารงานทั่วไปเป็นผู้ให้บริการด้านงานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ และงานเลขานุการ
ผู้บริหาร มีห้องงานสํานักงานอยู่ในอาคาร 3 ชั้น 1 จํานวน 1 ห้อง โดยใช้ห้องสํานั กงานร่วมกั บงาน
บุคลากรมีผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
เพื่อความสะดวกในการให้บริการและมีเครื่องมือ เครื่องใช้สํานักงานที่สามารถอํานวยความสะดวก
และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การ
อาชี ว ศึ ก ษา งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปจึ ง ได้ จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาห้ อ งสํ า นั ก งานงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ขึ้ น
ในปีงบประมาณ 2562 โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเอกสารที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการให้บริการด้านเอกสาร และผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่ทํางานที่มีสุขภาวะที่ดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสํานักงาน
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานบริหารงานทั่วไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 งานบริหารงานทั่วไปมีห้องสํานักงานน่าอยู่น่าทํางาน มีความปลอดภัย ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 งานบริหารงานทั่วไปสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,600 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องพิมพ์ระบบ All in One
- เก้าอี้สํานักงาน (1 ตัว)
- เครื่องสํารองไฟ
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องพิมพ์ระบบ All in One จํานวน 1 เครื่อง
9.2 เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว
9.3 เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

5,500
1,600
2,500
9,600

หมายเหตุ
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โครงการที่ 15
โครงการพัฒนาห้องสํานักงาน งานบุคลากร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางปาริชาติ โปยขุนทด งานบุคลากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

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

- 92 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานบุคลากรเป็นงานดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา และอํานวยความ
สะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีห้องสํานักงานอยู่ใน
อาคาร 3 ชั้น 1 จํานวน 1 ห้อง โดยใช้ห้องสํานักงานร่วมกับงานบริหารงานทั่วไป
เพื่อความสะดวกในการให้บริการและมีเครือ่ งมือ เครื่องใช้สํานักงานที่สามารถอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งาน
บุคลากรจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาห้องสํานักงาน งานบุคลากร ขึ้นในปีงบประมาณ 2562 โดยมุ่งเน้นการ
บริหารงานเอกสารที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านเอกสาร และ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานทีท่ ํางานที่มีสุขภาวะที่ดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสํานักงาน
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานบุคลากร
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 งานบุคลากรมีห้องสํานักงานน่าอยู่น่าทํางาน มีความปลอดภัย ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 งานบุคลากรสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 ขออนุมัติโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องสํารองไฟ 1,000 วัตต์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องสํารองไฟ 1,000 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

2,500
2,500

หมายเหตุ
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โครงการที่ 16
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางปาริชาติ โปยขุนทด งานบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร ให้
ครูเป็นผูท้ ี่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผู้นําทางวิชาการ
ครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ
ส่งเสริมให้รับผิดชอบ ต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วย
ให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่กําหนด และการจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการทํางาน
สามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทําโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง
5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้มากยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1
ผู้บริหาร

จํานวน

5

คน

ข้าราชการครู

จํานวน

55

คน

ข้าราชการพลเรือน

จํานวน

1

คน

ลูกจ้างประจํา

จํานวน

3

คน

พนักงานราชการ

จํานวน

5

คน

ครูจ้างสอน

จํานวน

6

คน

ครูชาวต่างชาติ

จํานวน

3

คน

ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่)

จํานวน

22

คน

ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)

จํานวน

3

คน

ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)

จํานวน

7

คน

ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)

จํานวน

1

คน

ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)

จํานวน

2

คน

รวม

จํานวน

113

คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้พัฒนาตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการทํางาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ขั้นตอนดําเนินการ
3 ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
100,000
ค่าใช้สอย
90,000
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

200,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มประสบการณ์วิสัยทัศน์
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9.2 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมขวัญและกําลังใจมากยิ่งขึ้น
9.3 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้นําเอาความรู้ที่ได้จากการสัมมนา ดูงานมาพัฒนาจัดการเรียน
9.4 การสอน ให้มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
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โครงการที่ 17
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 เร่งรัดปฏิรูปการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและ
กระบวนการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ทันโลก
ให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ข้ อที่ 2 เร่ งพั ฒนาความแข็ งแกร่ งทางการศึ กษา ให้ ผู้ เรี ยนทุ กระดั บทุ กประเภท รวมถึ ง
เด็กพิการและด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน
การเขียนและการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน
ข้อที่ 3 เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
ประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการ
ประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ข้อที่ 6 เร่ งรั ดปรับปรุงโรงเรีย นให้ เป็นองค์กรที่มีความเข้ม แข็ง มี แรงบัน ดาลใจ และมี
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่
สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
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3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 มิติ)
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
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 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้มีมาตรฐานสู่สากล ในปีการศึกษา 2555 สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชี วศึกษาสนับสนุนให้ สถานศึ กษาอาชี วศึกษาที่มี ความพร้ อมจั ดการเรี ยนการสอนอาชีวศึ กษาภาค
ภาษาอังกฤษ รูปแบบ Mini English Program หลากหลายสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญการ จํานวน 33
แห่ง ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ยกระดับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
Mini English Program
ในปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 หลักสูตร คือ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรดังกล่าว
จึงได้ จัดทํ าโครงการจ้ างครู ชาวต่างชาติในการเรียนการสอนรายวิชา ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิ ดการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และในชีวิตประจําวัน
5.2 สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนโดนใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความรู้ เกิดทักษะในการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความรู้ เกิดทักษะในการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เขียนโครงการ
2 ขออนุมัติโครงการ
3 ดําเนินโครงการ
4 รายงานผลการดําเนินโครงการ
5 ประเมินผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 312,000 บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
312,000
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ
งบหน้า
รายจ่าย
บุคลากร

312,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนหลักสูตร Mini English Program ในสาขาวิชาชีพ
และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ในการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศตลอดจนใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสังเกต แบบสอบถาม
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โครงการที่ 18
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1 เร่งรัดปฏิรูปการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและ
กระบวนการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทัน
โลก ให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง
เด็กพิการและด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน
การเขียนและการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน
ข้อที่ 3 เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
ประสานสัมพันธ์กับเนื้อหาทักษะ และกระบวนการเรียนการสอนประกอบไปด้วย มาตรฐานและ
การประเมินหลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ข้อที่ 6 เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมี
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
ที่สามารถจัดการเรียน การสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
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3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 มิติ)
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)
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3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมือ่ มีความพร้อม เมื่อมีภูมิคมุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันทั่วโลกมีการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยการนําเทคโนโลยีและการใช้ความรู้เป็นฐานเพื่อการ
พัฒนา ทําให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมในการสร้างและพัฒนาระบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงในการ
เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภาษาต่างประเทศเป็นอีกด้านหนึ่งที่จําเป็นใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งที่คนทั่วโลกนิยมใช้ในการติดต่อสื่อสาร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ เทคนิค
และวิธีสอนและประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 คน มาปฏิบัติงานในสถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อเสริมความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ
6.2.2 เสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ สร้างความสัมพันธ์ระดับประเทศ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เขียนโครงการ
2 ขออนุมัติโครงการ
3 ดําเนินโครงการ
4 รายงานผลการดําเนินโครงการ
5 ประเมินผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 624,000 บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
624,000
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ
งบหน้า
รายจ่าย
บุคลากร

624,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสังเกต แบบสอบถาม
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โครงการที่ 19
โครงการไม่เคยขาด ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางปาริชาติ โปยขุนทด

หัวหน้างานบุคลากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผู้นําทางวิชาการ ครูและผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบ
ต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
ข้อที่ 9 เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ
สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหน้าที่
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม(ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิติ)
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคี ุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้ ้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รูท้ ํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12.คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วย
ให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่กําหนด และบุคลากรทางการศึกษาในการทํางานสามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้มากยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1
ผู้บริหาร
จํานวน
5
คน
ข้าราชการครู
จํานวน
55
คน
ข้าราชการพลเรือน
จํานวน
1
คน
ลูกจ้างประจํา
จํานวน
3
คน
พนักงานราชการ
จํานวน
5
คน
6
คน
ครูจ้างสอน
จํานวน
ครูชาวต่างชาติ
จํานวน
3
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่)
จํานวน
22
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ) จํานวน
3
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง) จํานวน
7
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)
จํานวน
1
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)
จํานวน
2
คน
รวม
จํานวน
113 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้พัฒนาตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการทํางาน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
ไม่ใช่งบประมาณ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมขวัญและกําลังใจมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
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โครงการที่ 20
โครงการจัดหาวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ห้องงานการเงิน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ระบบการบริหารสํานักงานการเงินมีเอกสารสําคัญซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
5. วัตถุประสงค์
5.1 ระบบการบริหารสํานักงานการเงินมีเอกสารสําคัญซึง่ อยู่ในความรับผิดชอบ
5.2 เพื่อให้ผลการดําเนินงานของงานการเงินปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต
จํานวน 1 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นการรองรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน
ทั้งนี้แอร์ได้ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 10 ปี
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 จัดทํารายการขอซื้อขอจ้าง
3 รายงานผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,900 บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ผลงานการปฏิบัติงานของงานการเงิน

4,900
4,900

หมายเหตุ
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โครงการที่ 21
โครงการจัดหาวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ห้องงานบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ระบบการบริหารสํานักงานงานบัญชีมีเอกสารซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบเป็นจํานวนมาก และเป็น
เอกสารที่มีความสําคัญต่อองค์กรภายในสถานศึกษาเป็นอย่างสูง เพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติงานให้น่าอยู่
สะอาด และมีบรรยากาศที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและผู้ใช้บริการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผลการดําเนินงานของงานบัญชีมีการเก็บเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมเอกสารของงานบัญชีเพื่อเก็บรวบรวมเอกสารสําคัญ
5.3 เพื่อใช้พัฒนาห้องปฏิบัติงานงานบัญชีให้น่าอยู่ สะอาด และมีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ จํานวน 6 ใบ
6.1.2 ตู้เก็บแฟ้ม
จํานวน 1 หลัง
6.1.3 ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง
6.1.4 ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต
จํานวน 1 หลัง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ห้องปฏิบัติงานบัญชีมีพื้นที่ใช้ประโยชน์มากขึ้น
6.2.2 ห้องปฏิบัติงานบัญชีสะอาด น่าอยู่ มีบรรยากาศในห้องดีขึ้น
6.2.3 ห้องปฏิบัติงานบัญชีเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานสําคัญทางงานการเงินได้อย่างปลอดภัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดทํารายการขอซื้อขอจ้าง
3. รายงานผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561– กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 13,200 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- กล่องพลาสติกขนาดใหญ่
3,300
จํานวน 6 ใบ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-ตู้เก็บแฟ้ม 1 หลัง
-ตู้บานเลื่อนกระจก 1 หลัง
-ตู้บานเลื่อนทึบ 1 หลัง
รวมทั้งสิน้

2,900
3,500
3,500
13,200

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 กล่องพลาสติกขนาดใหญ่เพียงพอต่อเอกสารหลักฐานที่ต้องการเก็บรักษาไว้
9.2 มีตู้เก็บเอกสารจัดเรียงได้อย่างมีระเบียบ และปลอดภัย สะอาดต่อการปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 22
โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยฯ มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานต้นสังกัด
ดังนั้นจึงจําเป็นเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะให้พร้อมในการใช้งานต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อให้การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 วัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จํานวน 6 คัน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ดําเนินการ
3. สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561– กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
200,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ มีวัสดุเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ
9.2 ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปรายงานและดําเนินงานโครงการ
10.2 ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ

200,000

หมายเหตุ
งบหน้า
รายจ่าย
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โครงการที่ 23
โครงการซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยฯ มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานต้นสังกัด
ดังนั้นเพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะใหม่ จึงจําเป็นต้องมีการซ่อมแซมและ
บํารุงรักษายานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมการซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อยืดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ
5.3 เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติงานภารกิจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ซ่อมแซมยานพาหนะที่ชํารุดตามจํานวน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ขั้นตอนดําเนินการ
3. ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561– กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
150,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ยืดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ
9.2 ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปรายงานและการดําเนินงานของโครงการ
10.2 ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ

150,000

หมายเหตุ
งบหน้า
รายจ่าย
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โครงการที่ 24
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานพัสดุ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องด้วยงานพัสดุ มีภาระงานหลายด้าน และต้องดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ ให้ทันต่อความต้องการใช้ของบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ซึ่งในปัจจุบัน
งานพัสดุมีครุภัณฑ์ที่ชํารุด ทําให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์
เพื่อทดแทน เปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชํารุด ซึ่งจะช่วยทําให้การทํางานได้ผลดี และงานสําเร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องสํารองไฟ
จํานวน 2 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ขั้นตอนดําเนินการ
3. ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561– กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ
งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 ตัว
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องสํารองไฟ

5,000
5,000

จํานวน 2 ตัว

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 25
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งระบบประปาถือได้ว่าเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต ถือเป็นสาธารณูปโภคที่สําคัญ มนุษย์ทุกคน
ต้องใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน ระบบประปาที่ดีทําให้มีน้ํากินน้ําใช้ที่สะดวกทั่วถึง จาก
ความสําคัญดังกล่าวนี้ งานอาคารสถานที่จึงได้จัดทําการปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยฯ ให้มีน้ําใช้ได้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการในแต่สถานที่ภายในวิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงระบบประปา ที่ชํารุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน ภายในวิทยาลัยฯ และตามอาคาร
เรียน ตลอดจนอาคารประกอบต่าง ๆ
5.2 เพื่อให้มนี ้ําใช้อย่างทั่วถึง และมีระบบประปาที่มีคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาภายในวิทยาลัยฯ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ สามารถจ่ายน้ําประปาได้อย่างทั่วถึง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
50,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

50,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีระบบประปาไว้ใช้ภายในวิทยาลัยฯ อย่างทั่วถึงทุกจุด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 26
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ วั รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ มีการใช้งานมากกว่า 30 ปี ทําให้มีการเสื่อมสภาพและ
หมดอายุการใช้งาน จึงทําให้ไฟฟ้าลัดวงจร และไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง เนื่องจากใช้ไฟฟ้ามากเกิน
กําลังที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะรับได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ และลดความเสี่ยงจึง
ควรดําเนินการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ และอาคารเรียนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับครู
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร พร้อมเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับบุคคลกลุ่มดังกล่าวในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
5.2 เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มีจํานวนมากขึ้น
5.3 เพื่อสร้างความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและลดความเสีย่ ง
5.4 เพื่อเป็นการบริการให้กบั บุคลากรของทางวิทยาลัยฯ ในทุกฝ่าย
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ และอาคารเรียนประกอบให้มปี ระสิทธิภาพและไม่เกิด
ปัญหาการใช้งาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบที่มีการใช้ไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงและเกิดความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ และบุคลากร
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
50,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

50,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯ มีระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
9.2 เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและลดความเสี่ยง
9.3 บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีไฟฟ้าใช้งานได้อย่างเหมาะสมและไม่เกิดอันตรายในการใช้งาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปรายงานและการดําเนินงานของโครงการ
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โครงการที่ 27
โครงการจัดซือ้ อุปกรณ์และน้ํายาทําความสะอาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
ปัจจุบันอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายพื้นที่และสร้างอาคาร
เรียน อาคารประกอบเพิ่มขึ้นหลายหลัง แต่ละหลังก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมของพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย ซึ่งพื้นที่และอาคารแต่ละหลังจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีการดูแลและ
บํารุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นระเบียบ ความสะอาด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ จําเป็นอย่างยิ่ง
ต้องมีอุปกรณ์ และน้ํายาทําความสะอาดที่เพียบพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อความคล่องตัวใน
การดูแลรักษาความสะอาด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ และน้ํายาทําความสะอาดอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ต่าง ๆ ห้องน้ํา ห้องส้วม และบริเวณต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ให้สะอาดเป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
5.3 เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผูม้ าติดต่อราชการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ ตลอดจนน้าํ ยาทําความสะอาด ที่เพียบพร้อม พอเพียง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 อาคารสถานที่ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
100,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

100,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และน้ํายาทําความสะอาด เพียงพอต่อความต้องการ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ

หมายเหตุ

- 141 -

โครงการที่ 28
โครงการจ้างเหมาบริการจํากัดขยะมูลฝอย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 มิติ)
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะ นับว่าเป็นปัญหาของวิทยาลัยฯ สาเหตุเนื่องมาจากผู้เรียนมีจํานวนมากขึ้น
ขยะก็เพิ่มขึ้น และได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการขยะ จึงมีความจําเป็นต้องจ้างเหมาบริการ
ขน และกําจัดขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองสุโขทัย เพื่อกําจัดขยะอย่างถูกวิธี
5. วัตถุประสงค์
5.1 พัฒนาคุณภาพด้านความสะอาดของอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้ได้รับความพึงพอใจจากนักเรียน
นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และผูม้ าติดต่อราชการ
5.2 เสริมสร้างสุขภาพและอนามัยที่ดีแก่บคุ ลากร นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ
ราชการ
5.3 รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อย่างต่อเนื่อง
5.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ สถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีอาคารเรียน และอาคารประกอบ และสถานทีแ่ วดล้อมต่าง ๆ ทีส่ ะอาด
และถูกสุขอนามัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 14,400 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
14,400
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ
งบหน้า
รายจ่าย

14,400

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 การรักษาความสะอาดตัวอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และผูม้ าติดต่อราชการ ประทับใจ
9.3 มีสถานทีใ่ นการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในวิทยาลัยฯ ที่ถูกวิธี
9.4 เกิดทัศนียภาพที่สวยงามในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
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โครงการที่ 29
โครงการจ้างเหมา ปรับปรุงปูกระเบื้องห้องเรียนและทางเดิน อาคาร 5
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เปิ ด ทํ า การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
นักศึกษา
ปัจจุบันอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายพื้นที่และสร้างอาคาร
เรียน อาคารประกอบเพิ่มขึ้นหลายหลัง แต่ละหลังก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมของพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย ซึ่งพื้นที่และอาคารแต่ละหลังจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีการดูแลและ
บํารุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นระเบียบ ความสะอาด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอน ซึ่งอาคาร 5 ได้ก่อสร้างมานานพื้นที่กระเบื้องห้องเรียนและทางเดิน หลุดออกจากพื้นทําให้เกิดอันตราย
และไม่สวยงาม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนและทางเดิน อาคาร 5
5.2 เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่เกิดกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
5.3 เพื่อให้การบริหารงานบรรลุจุดประสงค์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนและทางเดิน อาคาร 5
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 อาคารเรียนมีความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ในสถานศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
200,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

200,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้อาคารเรียนที่ปลอดภัย
9.2 ได้พื้นกระเบื้องห้องเรียนและทางเดิน พร้อมใช้งาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 30
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีรั้วและบริเวณฟุตบาทในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เปิ ด ทํ า การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
นักศึกษา
ปัจจุบันอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายพื้นที่และสร้างอาคาร
เรียน อาคารประกอบเพิ่มขึ้นหลายหลัง แต่ละหลังก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมของพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย ซึ่งพื้นที่และอาคารแต่ละหลังจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีการดูแลและ
บํารุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นระเบียบ ความสะอาด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียน ซึ่ง
การปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วและบริเวณฟุตบาทในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วและบริเวณฟุตบาทในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วและบริเวณฟุตบาทในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 อาคารสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 45,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
45,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

45,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีรั้วและบริเวณฟุตบาทในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
9.2 การบริหารงานบรรลุจุดประสงค์
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 31
โครงการติดตัง้ กล้องวงจรปิด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

2. ลักษณะโครงการ

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

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
นักศึกษา
วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ มีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการเป็นประจํา และมา
พบนักเรียน นักศึกษา เป็นจํานวนมากซึ่งทางวิทยาลัยฯ มีแต่ยามปฏิบัติการอยู่คนเดียวจึงไม่สามารถดูแลได้
ทั่วถึงในสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นความปลอดภัยต่อสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา งานอาคารสถานที่จึงขอ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ทางการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกในจุดที่เสีย่ งต่ออันตราย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้กล้องวงจรปิด จํานวน 8 ตัว พร้อมเครื่องบันทึก จํานวน 1 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
6.2.2 เพื่อป้องกันเหตุร้ายต่อนักเรียน นักศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
90,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

90,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้กล้องวงจรปิด จํานวน 8 ตัว
9.2 ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในวิทยาลัยฯ สามารถย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 32
โครงการจ้างเหมาบริการขัดพื้นหินอ่อน แผนกการท่องเที่ยว
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

2. ลักษณะโครงการ

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

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เปิ ด ทํ า การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
นักศึกษา
ปัจจุบันอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายพื้นที่และสร้างอาคาร
เรียน อาคารประกอบเพิ่มขึ้นหลายหลัง แต่ละหลังก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมของพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย ซึ่งพื้นที่และอาคารแต่ละหลังจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีการดูแลและ
บํารุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นระเบียบ ความสะอาด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอน ซึ่งแผนกการท่องเที่ยว พื้นหินอ่อนมีอายุการใช้ใช้มานานแล้ว จึงมีคราบสกปรก ไม่สะอาด สวยงาม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อขัดพื้นหินอ่อน แผนกการท่องเที่ยว
5.2 เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่เกิดกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
5.3 เพื่อให้การบริหารงานบรรลุจุดประสงค์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ขัดพื้นหินอ่อน แผนกการท่องเที่ยว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 อาคารเรียนมีความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ใน
สถานศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
30,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

30,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้อาคารเรียนที่ปลอดภัย
9.2 ได้พื้นหินอ่อน แผนกการท่องเที่ยว พร้อมใช้งาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 33
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายเอนก ปิ่นเงิน
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายชาตรี จันทร์ธีระกุล ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่งหากหน่วยงานใดมี
การบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลให้การบริหาร
จัดการ การบริการการพัฒนางานด้านอื่น ๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
5.2 เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สว่านแบบกระแทก
จํานวน 1 ตัว
สว่านเจาะเหล็ก
จํานวน 1 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-สว่านแบบกระแทก จํานวน1 ตัว
-สว่านเจาะเหล็ก จํานวน 1 ตัว
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมีครุภัณฑ์เพียงพอ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ

6,000
3,000
9,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 34
โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีภายนอก อาคาร 3
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

2. ลักษณะโครงการ

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

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
นักศึกษา
ปัจจุบันอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายพื้นที่และสร้างอาคาร
เรียน อาคารประกอบเพิ่มขึ้นหลายหลัง แต่ละหลังก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมของพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย ซึง่ พื้นที่และอาคารแต่ละหลังจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีการดูแลและ
บํารุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นระเบียบ ความสะอาด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอน ซึ่งอาคาร 3 สีบริเวณรอบอาคาร ซีดจาง เนื่องจากอายุการใช้ใช้มานานแล้ว จึงมีคราบสกปรก ไม่
สะอาด สวยงาม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทาสีภายนอก อาคาร 3
5.2 เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่เกิดกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
5.3 เพื่อให้การบริหารงานบรรลุจุดประสงค์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ทาสีภายนอก อาคาร 3
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 อาคารเรียนมีความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ใน
สถานศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
อาคาร 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

- 168 -

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 470,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
470,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

470,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้อาคารเรียนที่ปลอดภัย
9.2 ได้พื้นหินอ่อน แผนกการท่องเที่ยว พร้อมใช้งาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
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โครงการที่ 35
โครงการจัดทําตะแกรงกันนก อาคาร 3, อาคาร 6
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

2. ลักษณะโครงการ

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

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
นักศึกษา
ปัจจุบันอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายพื้นที่และสร้างอาคาร
เรียน อาคารประกอบเพิ่มขึ้นหลายหลัง แต่ละหลังก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมของพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย ซึง่ พื้นที่และอาคารแต่ละหลังจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีการดูแลและ
บํารุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นระเบียบ ความสะอาด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางงานอาคารสถานที่ได้จัดทําตะแกรงกันนก เพื่อลดปัญหานกขี้ข้างระเบียบ
ห้องเรียน ลดกลิ่นเหม็นขี้นกและรักษาสุขภาพนักเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทําตะแกรงกันนก อาคาร 3,อาคาร 6
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ตะแกรงกันนก อาคาร 3, อาคาร 6 มีความพร้อมในการใช้งาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีตะแกรงกันนก อาคาร 3, อาคาร 6 ที่มีประสิทธิภาพและสวยงาม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
รอจัดสรรงบประมาณ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีตะแกรงกันนก อาคาร 3, อาคาร 6 ที่พร้อมใช้งาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ

- 173 -

โครงการที่ 36
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีตะแกรงหลังสนามบาสเกตบอลวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

2. ลักษณะโครงการ

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

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
นักศึกษา
ปัจจุบันบริเวณสนามบาสเกตบอล มีผู้ใช้งานจากนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอกใช้ออกกําลัง
กายช่วงตอนเย็น แผงกั้นด้านหลังสนามบาสเกตบอลมีอายุใช้งานมานานแล้ว เกิดการชํารุด และอาจเกิด
อันตรายต่อผู้ใช้สนามได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยทางงานอาคารสถานที่ ได้พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี
ตะแกรงหลังสนามบาสเกตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีตะแกรงหลังสนามบาสเกตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีตะแกรงหลังสนามบาสเกตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 อาคารสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐานตามเกณฑ์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
ตะแกรงหลังสนามบาสเกตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีตะแกรงหลังสนามบาสเกตบอล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
9.2 การบริหารงานบรรลุจุดประสงค์
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 37
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ งานประชาสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การสื่อสารถือว่าเป็นปัจจัยหลักของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างให้เกิดความ
เข้าใจอันดีต่อกัน ตรงของวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการ
ทํางานของบุคลากร สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย อันเกิดประโยชน์แก่วิทยาลัยฯและงานราชการ
จากเหตุผลดังกล่าวงานประชาสัมพันธ์จึงจัดโครงการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อปรับปรุงงาน
ประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ส่งเสริมความเข้าใจทั้งบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ดําเนินการภายในวิทยาลัยฯ สู่องค์กรภายนอก เชื่อมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างองค์กร โดยมีกรอบงานงานประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีเ่ น้นการประชาสัมพันธ์
สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวผ่านระบบสังคมออนไลน์
5. วัตถุประสงค์
5.1 สถานศึกษามีอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
5.2 บุคลากรได้ใช้อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว
5.3 สนองตอบพันธกิจของวิทยาลัย การประกันคุณภาพภายใน (สอศ.) และคุณภาพภายนอก (สมศ.)
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด 2.50 x 6.10 จํานวน 10 แผ่น
6.1.2 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด 3 x 1.50 จํานวน 10 แผ่น
6.1.3 ไมโครโฟนประชาสัมพันธ์ 1 ชุด
6.1.4 สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นผับประชาสัมพันธ์ 1,000 ฉบับ
6.1.5 จองพื้นที่ลงนามถวายพระพร 6 ฉบับ
6.1.6 ลงภาพข่าวกิจกรรมวารสารบ้านช้างจํานวน 12 ฉบับ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ให้ทนั สมัย ส่งเสริมความเข้าใจทัง้ บุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดําเนินการ
ภายในวิทยาลัยฯ สู่องค์กรภายนอก เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร สนองตอบ
นโยบายพันธกิจของวิทยาลัย การประกันคุณภาพภายใน (สอศ.) การประกันคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.)
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการในระหว่างวันที่ เดือนตุลาคม –กุมภาพันธ์ 2562
2 ดําเนินการในระหว่างวันที่ เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2562
3 สรุปโครงการในระหว่าง เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 32,900 บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
25,000
5,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-ไมโครโฟนประชาสัมพันธ์
จํานวน 1 ชุด
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

2,900
32,900

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
9.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและ
ตรงกลุ่มเป้าหมาย
9.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 38
โครงการจัดซือ้ เครื่องโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ งานประชาสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การสื่อสารภายในเป็นปัจจัยหลักในการติดต่อสื่อสารในองค์กรโดยใช้เครื่องโทรศัพท์ภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงานบุคลากรและงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน
พบว่าเครื่องโทรศัพท์ภายในใช้งานมานาน เกิดการชํารุดเสียหายหลายเครื่อง ซึ่งได้ดําเนินการซ่อมแซม
หลายครั้ ง แต่ ไ ม่ ส ามารถซ่ อ มแซมได้ ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ก ารดํา เนิ น งานติ ด ต่ อสื่ อ สารได้ อย่ า งสะดวกรวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับอาคารเรียนหลังใหม่ จึงได้จัดทําโครงการเพื่อขอซื่อเครื่องโทรศัพท์
ภายในใหม่เพื่อแทนที่ชํารุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 สถานศึกษามีอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
5.2 บุคลากรได้ใช้อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว
5.3 เพื่อรองรับเครื่องโทรศัพท์ภายในของอาคารเรียนหลังใหม่
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากร ได้ใช้อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากร ร้อยละ 90 ได้ใช้อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้ครบถ้วน
ทุกแผนกทุกฝ่ายงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการในระหว่างวันที่ เดือนตุลาคม –กุมภาพันธ์ 2562
2 ดําเนินการในระหว่างวันที่
เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2562
3 สรุปโครงการในระหว่าง
เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2562
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 สถานที่ดําเนินโครงการ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 11,600 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-โทรศัพท์ จํานวน 20 เครื่อง
รวมทั้งสิน้

11,600
11,600

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จากแบบสอบถามความพึงพอใจทางด้านการใช้บริการทางด้านการสื่อสาร

หมายเหตุ
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โครงการที่ 39
โครงการจัดซือ้ เครื่องโทรศัพท์แม่ข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ งานประชาสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การสื่อสารภายในเป็นปัจจัยหลักในการติดต่อสื่อสารในองค์กรโดยใช้เครื่องโทรศัพท์ภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงานบุคลากรและงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน
พบว่าเครื่องโทรศัพท์ภายในใช้งานมานาน เกิดการชํารุดเสียหายหลายเครื่อง ซึ่งได้ดําเนินการซ่อมแซม
หลายครั้ ง แต่ ไ ม่ ส ามารถซ่ อ มแซมได้ ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ก ารดํา เนิ น งานติ ด ต่ อสื่ อ สารได้ อย่ า งสะดวกรวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับอาคารเรียนหลังใหม่ จึงได้จัดทําโครงการเพื่อขอซื่อเครื่องโทรศัพท์
ภายในใหม่เพื่อแทนที่ชํารุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 สถานศึกษามีอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
5.2 บุคลากรได้ใช้อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว
5.3 เพื่อรองรับเครื่องโทรศัพท์ภายในของอาคารเรียนหลังใหม่
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากร ได้ใช้อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากร ร้อยละ 90 ได้ใช้อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้ครบถ้วน
ทุกแผนกทุกฝ่ายงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการในระหว่างวันที่ เดือนตุลาคม –กุมภาพันธ์ 2562
2 ดําเนินการในระหว่างวันที่
เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2562
3 สรุปโครงการในระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 สถานที่ดําเนินโครงการ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-โทรศัพท์แม่ขา่ ย
จํานวน 1 เครือ่ ง
รวมทั้งสิน้

3,000
3,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จากแบบสอบถามความพึงพอใจทางด้านการใช้บริการทางด้านการสื่อสาร

หมายเหตุ
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โครงการที่ 40
โครงการทําบัตรประจําตัว นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายธีระพงษ์ กระการดี งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในการจัดการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาจะต้องออกบัตรประจํา ตัว
นักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานการเป็นนักเรียนนักศึกษาจนจบหลักสูตรและบัตรประจําตัวยังใช้ร่วมกับ
งานอื่ นๆภายในสถานศึกษาจะต้องมีรูปแบบที่อํานวยความสะดวกงานทะเบี ยนจึ งพิ จารณาเห็นว่าบัตร
ประจําตัวนักเรียนนักศึกษาควรจะมีความคงทนถาวรแบบพลาสติกโดยการติดต่อบริษัทที่รับจัดทําบัตรและ
ขอจัด สรรจากเงิ น ระดมทรัพ ยากรที่ เ ก็บ จากนั ก เรีย นนั กศึ ก ษาเข้า ใหม่ เ พื่ อ เป็ นค่ าใช้จ่ า ยในการทํ าบั ต ร
ประจําตัวนักเรียนนักศึกษาคนละ 100 บาท
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทําบัตรนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1ทุกชัน้ ทุกแผนกวิชา
5.2 นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจําตัว เพื่อใช้บริการของทางวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก
วิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชาได้มีบัตรประจําตัว
ใช้ตลอดหลักสูตร
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีบัตรประจําตัวที่สวยงามและคงทนถาวร
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้บัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับบริการของ
ทางวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอกวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เขียนโครงการนําเสนอ
2 ดําเนินงานตามโครงการ
3 ติดตามและประเมินผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม
 สถานที่ดําเนินโครงการ
หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
50,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

50,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานทะเบียนสามารถให้บริการในการออกบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ทุกคน
ในปีการศึกษา 2562 ได้อย่างเป็นระบบ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จํานวนบัตรนักเรียน นักศึกษา
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพบัตรนักเรียน นักศึกษา

หมายเหตุ

- 193 -

โครงการที่ 41
โครงการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรงานทะเบียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายธีระพงษ์ กระการดี งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่ อให้ ก ารดํา เนิ น การจั ดทํ าใบแสดงระเบีย นผลการเรี ย นและ ใบประกาศนี ย บัต รของผู้สํ า เร็ จ
การศึกษา ในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 มีความถูกต้อง ชัดเจน คงทน สวยงาม เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3และ
ปวส.2ทุกชั้นทุกแผนกวิชา
5.2 นักเรียน นักศึกษามีใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตร เพื่อใช้ในการสมัครศึกษา
ต่อทีส่ ถาบันอื่น และ การสมัครทํางาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และปวส.2ทุกแผนกวิชาได้ใบแสดงระเบียนผลการ
เรียนและ ใบประกาศนียบัตรใช้ตลอดการจบหลักสูตร
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตรที่สวยงามและ
คงทนถาวร
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เขียนโครงการนําเสนอ
2 ดําเนินงานตามโครงการ
3 ติดตามและประเมินผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคมและ เดือนมีนาคม
ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 สถานที่ดําเนินโครงการ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
15,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

15,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานทะเบียนสามารถให้บริการในการปริ้นใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตร
นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทุกคนได้อย่างเป็นระบบ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จํานวนใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา
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โครงการที่ 42
โครงการถ่ายเอกสารงานทะเบียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายธีระพงษ์ กระการดี งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การบริการและการจัดเก็บเอกสาร เพื่อใช้สาํ หรับการตรวจสอบสถานะของนักเรียน นักศึกษา ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และประกันคุณภาพภายนอก
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บริการเอกสารงานทะเบียน ครู และบุคลากร ในสถานศึกษา
5.2 เพื่อให้บริการเอกสารงานทะเบียนแก่นักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อให้บริการเอกสารงานทะเบียนแก่ผปู้ กครองและผูท้ ี่มาติดต่อเกี่ยวกับการขอเอกสารงานทะเบียน
5.4 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และประกันคุณภาพภายนอก
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เอกสารงานทะเบียน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ภายในสถานศึกษา
6.1.3 ผูท้ ี่ติดต่อขอเอกสารงานทะเบียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีเอกสารงานทะเบียนให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรและ ผู้ที่ติดต่อขอเอกสารงาน
ทะเบียนอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เขียนโครงการนําเสนอ
2 ดําเนินงานตามโครงการ
3 ติดตามและประเมินผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2561และ เดือนกันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 18,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
18,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

18,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานทะเบียนสามารถให้บริการเอกสารได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ความพึงพอใจต่อการบริการเอกสารงานทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรและ ผู้ทตี่ ิดต่อขอ
เอกสารงานทะเบียน
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โครงการที่ 43
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายอานนท์ จันทร์หอม รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการกับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ์
ห้องรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ขึ้นในปีงบประมาณ 2562 โดยมุ่งเน้นการบริ การที่มีความ
ปลอดภัย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ และผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่ทํางานที่มีสุขภาวะที่ดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสํานักงาน
5.2 เพื่อให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ห้องรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมีห้องสํานักงานน่าอยู่น่าทํางาน มีความ ปลอดภัย
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 ขออนุมัติโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 17,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-โซฟา จํานวน 1 ชุด
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 โซฟา

17,000
17,000

จํานวน 1 ชุด

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 44
โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานกิจกรรม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1,2,3,4,5,6
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ด้านที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

- 206 -

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ ยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน และเป็น
สถานศึกษาที่จดั การเรียนการสอนในด้านอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เช่น การบัญชี การเลขานุการ การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเทีย่ ว และการโรงแรม เป็นต้น สาขาวิชาคหกรรม เช่น แฟชั่นและสิ่งทอ อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ธุรกิจคหกรรม เป็นต้น สาขาวิชาศิลปกรรม เช่นวิจิตรศิลป์ การออกแบบ/คอมพิวเตอร์กราฟิก
ศิลปกรรมเซรามิก เป็นต้น ซึง่ ทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียน
นักศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษามีประสบการณ์ทั้งในสาขาอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา มีความกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และมีความเป็น
ประชาธิปไตย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้
สอดคล้องกับระบบการเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ดําเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนโดยได้จัดตั้งองค์การ
วิชาชีพขึ้น เพื่อให้เป็นตัวกลางในการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในการดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ นั้น สถานศึกษาจะต้องดําเนินการโดยใช้ระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ข้อ 28 ระบุให้มีการประเมินเพื่อสรรหา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ดีเด่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
นักศึกษา หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าวและเพื่อเป็นการพัฒนาให้การดําเนินกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. องค์การวิชาชีพ
กิจกรรม
- กิ จ กรรมแข่ ง ขั น ทั ก ษะระดั บ หน่ ว ย , ระดั บ อศจ ,
ระดับภาค , ระดับชาติ
- กิจกรรมชมรม 2 ภาคเรียน
- กิจกรรมพิธีปิดองค์การวิชาชีพ (วันปัจฉิมนิเทศ)
- กิจกรรมประเมินหน่วยองค์การ
- กิจกรรมพิธีเปิดองค์การ
- กิจกรรมรับประกาศนียบัตร
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ
ประจําปี 2562
- กิจกรรมกลางองค์การวิชาชีพ
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
50,000
20,000
2,000
30,000
2,000
5,000
3,000
112,000
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2. ลูกเสือ
-

-

-

กิจกรรม
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
(ระดับชาติ-ภาค)
กิจกรรมอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือ
กิจกรรมกลางลูกเสือ
รวมทั้งสิ้น
3. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรม
กิจกรรมวันปิยมหาราช
กิจกรรมวันสวรรคต ร.9
กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
กิจกรรมวันออกพรรษา
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม (ร.9)
กิจกรรมทําบุญตักบาตร
กิจกรรมกลาง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมทั้งสิ้น
4. กีฬาและนันทนาการ
กิจกรรม
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562
กิจกรรมประกวดดาวเดือน
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอศจ. ระดับภาค
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ
กีฬาระหว่างโรงเรียน
กิจกรรมกลางกีฬาและนันทนาการ
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
80,000
40,000
10,000
130,000

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
4,000
3,000
5,000
5,000
4,000
5,000
3,000
2,000
3,000
34,000

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
5,000
3,000
30,000
80,000
30,000
10,000
5,000
163,000
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-

-

5 เยาวชนคนดี ศรีอาชีวะ
กิจกรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมร่วมใจต้านภัยเอดส์
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ถนนสีขาว
กิจกรรมกลางเยาวชนคนดี ศรีอาชีวะ
รวมทั้งสิ้น
6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
กิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมกลางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
5,000
3,000
3,000
7,000
18,000

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
30,000
10,000
5,000
7,000
52,000

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะค่านิยมที่พึง
ประสงค์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่นได้
5.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองได้ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
5.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
5.4 เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน มีเจตคติ
ที่ดีและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทุกชั้นทุกแผนกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
การศึกษาที่วิทยาลัยฯได้จัดขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.1.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ และความรู้ มีทักษะ ในการทํางาน รักการทํางาน มีเจตคติ
ที่ดีและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ขั้นตอนดําเนินการ
3. ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 509,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
59,000
ค่าใช้สอย
150,000
ค่าวัสดุ
300,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

509,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้ผเู้ รียน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะค่านิยม
ที่พึงประสงค์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่นได้
9.2 เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้ผเู้ รียน มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด สังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองได้ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
9.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
9.4 เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน มีเจตคติ
ที่ดีและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 สังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 45
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีนโยบายในการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตในทุกด้าน วิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการ
ประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือในการกําหนดรูปแบบการดูแลผู้เรียน และร่วม
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เกิดความรู้ทักษะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและกําหนดรูปแบบการดูแลผู้เรียนร่วมกัน
5.2 เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่บุตรหลานได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่ า การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
3,000
ค่าใช้สอย
6,000
ค่าวัสดุ
1,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียน
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 แบบสอบถาม
10.2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ

- 216 -

โครงการที่ 46
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 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 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,8,9,11
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีนโยบายในการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตในทุกด้าน วิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการ
ประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือในการกําหนดรูปแบบการดูแลผู้เรียน และร่วม
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดความรู้ทักษะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพศึกษาต่อและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและกําหนดรูปแบบการดูแลผู้เรียนร่วมกัน
5.2 เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
6.1.2 ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่บุตรหลานได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่ า การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
3,000
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการดูแลผู้เรียน
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ
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โครงการที่ 47
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานปกครองนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหายาเสพติดก็ยังคงในปัจจุบันปัญหายาเสพติดก็ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
วัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย และส่วนใหญ่ปัญหายาเสพติดก็เกิดมาจากการอยากรู้และอยากลองของวัยรุ่น
โดยเฉพาะวัยรุ่นที่กําลังศึกษาอยู่ ดังนั้นสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียม
ความพร้อมให้กับเยาวชนให้ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม รู้จักห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อเป็นอนาคตที่ดีต่อประเทศชาติสืบ
ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เรื่องของสารเสพติดให้โทษ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักแนวทางการป้องกันตนเองจากสารเสพติด
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งความเป็นโรงเรียนสีขาว
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจถึงสารเสพติดให้โทษแก่ร่างกาย
6.2.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานปกครองนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่ า การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,200
ค่าใช้สอย
800
ค่าวัสดุ
3,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าใจถึงสารเสพติดที่ให้โทษ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีการป้องกันตนเองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
9.3 นักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
10.2 สังเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
10.3 จากผลการปฏิบัติของนักเรียน
10.4 จากแบบสอบถามที่แจกให้กบั นักเรียน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 48
โครงการการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานปกครองนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆของนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันที่มีพฤติกรรมสุ่ม
เสี่ยงจากปัญหาต่าง ๆ อาทิ เช่น การทะเลาะวิวาท ยาเสพติด การมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวเนื่องจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่ทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ทั่งถึง จึงเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ในการอยากรู้ อยากลองสิ่งเสพติด โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบ และพิษ
ภัยที่ตามมา ปัจจัยสําคัญที่สุดมาจากปัญหาทางครอบครัวที่มีการพัวพันกับยาเสพติด การคบเพื่อน การมีแฟนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง
จากปัญหาทีกล่าวมาข้างต้นจึงทําให้มีโครงการการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา โดยจัดการอบรมนักเรียน นักศึกษาของแต่ละแผนกวิชา เป็นแกนนําในการให้ความรู้
ถึงพิษภัย และช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหาการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพื่อลดจํานวนกลุ่มเสี่ยงของนักเรียน
นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีศึกษาสุโขทัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดการอบรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นแกนนําในการป้องกันปัญหาการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
5.2 เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการพแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.3 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา กลุม่ เสี่ยงให้มีพฤติกรรมตามลักษณะที่พึงประสงค์
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนนักศึกษาแกนนําในการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษาจํานวน 100 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาแกนนํา ที่ได้รับฝึกการอบรมจํานวน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจใน
ปัญหา
การมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการอบรมเพื่อปรับทัศนคติ
และ พฤติกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานปกครองนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่ า การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,200
ค่าใช้สอย
800
ค่าวัสดุ
3,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าใจถึงสารเสพติดที่ให้โทษ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีการป้องกันตนเองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
9.3 นักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
10.2 สังเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
10.3 จากผลการปฏิบัติของนักเรียน
10.4 จากแบบสอบถามที่แจกให้กบั นักเรียน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 49
โครงการติดตามผู้สาํ เร็จการศึกษา 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 ข้อที่ 8,9
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชา
พณิ ช ยกรรมคหกรรม ศิ ล ปกรรม และอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว ในระดั บ ปวช. และปวส. ซึ่ ง ใน
ปี ก ารศึ ก ษา มี นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน และศึ ก ษาต่ อ เป็ น จํ า เป็ น มาก
จึงจําเป็นต้องติดตามนักเรียนนักศึกษาเพื่อนํามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561
5.2 เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ติ ด ตามผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา 2561 ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สามารถนํ า ข้ อ มู ล ที่ ติ ด ตามผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษามาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ใ นการจั ด การเรี ย น
การสอน และสามารถจัดหาตําแหน่งงานว่างตามที่นักศึกษาแจ้งความจํานง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
4,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

5,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สามารถติดตามนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.2 นําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลการทําโครงการ
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 50
โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการทีร่ บั ผูส้ ําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชา
พณิชยกรรมคหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในระดับ ปวช. และปวส. ซึ่งในทุกปีการศึกษามี
นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องสํารวจความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และ
เตรียมนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานและสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และเตรียมนักเรียนนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะทีต่ รงกับความต้องการตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สถานประกอบการกรอกแบบสํารวจให้กับวิทยาลัยฯ มากกว่าร้อยละ 80 ของที่สํารวจ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้รับการประเมินจากสถานประกอบการให้นักศึกษาผ่านร้อยละ 80 ของจํานวนที่สํารวจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
500
ค่าวัสดุ
1,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

2,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทําการประเมินและส่งคืน
แบบสํารวจความพึงพอใจ และวิทยาลัยนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน
และเตรียมนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการประเมินผลการทําโครงการ
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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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
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากผลการรับนัก เรียนเข้าศึ กษาต่ อในวิทยาลั ยอาชีวศึ ก ษาสุ โขทั ย ตามนโยบายของสํ านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนสมัครเข้าเรียนในบาง
สาขาวิชาเกินเป้าหมายที่วางไว้ ในขณะที่บางสาขาวิชาไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นักเรียนส่วนใหญ่เลือก
สาขาวิชาเรียนตามกระแสนิยม และเลือกตามเพื่อนโดยที่ยังไม่เข้าใจความสามารถ และความต้องการที่
แท้ จ ริ ง ของตนเอง ประกอบกั บ ไม่ รู้ ว่ า หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอนในวิ ท ยาลั ย ฯ เป็ น อย่ า งไร
เนื่องมาจากวิทยาลั ย ไม่ มีการแนะแนวการศึกษาที่ชี้ใ ห้เห็นถึงรู ปแบบ วิธีการจัดการเรี ยนการสอนของ
วิทยาลัยฯ ตลอดจนการออกไปประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ดังนั้นเพื่อให้มี
ปริมาณผู้เรียนในทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2562 ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน จึงได้จัดทําโครงการแนะแนวสัญจรในโรงเรียนมัธยมขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อแนะแนวทางให้นักเรียนโรงเรียนมัธยม สนใจสมัครเรียนต่อทีว่ ิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัดสุโขทัย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการแนะแนว
ของวิทยาลัย จากทีมงานแนะแนว จํานวน 1,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ได้รับการแนะแนว เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นงบเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
5,000
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

15,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัดสุโขทัยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการแนะแนวของวิทยาลัย
จากทีมงานแนะแนว จํานวน 1,000 คน
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 ผู้ร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 52
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพสําหรับผูท้ ี่จะสําเร็จการศึกษา 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 ข้อที่ 1,8,9
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการให้การ
แนะนําในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สําหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะจบการศึกษา เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา มีแนวแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา จึงได้จัดทํา
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพ และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผู้ที่จะ
สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา251ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษามีแนวทางในการเลือกสาขาวิชา และสถาบันที่ตนเอง
สนใจรวมถึงมีความรู้เรื่องการสมัครงาน และการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะสําเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561 จํานวน 400 คน
6.1.2 นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทีจ่ ะสําเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561 จํานวน 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ศึกษาต่อในระดับชั้นปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.2.2 นักเรียน/นักศึกษา สามารถรู้แนวทางการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาที่ตนเองต้องการ
และรู้แนวทางการสมัครงาน การประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
1,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

2,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
ได้รับความรู้และแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 ผูร้ ่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 53
โครงการจัดการถ่ายรูปหมู่และจัดทําทําเนียบผูส้ ําเร็จการศึกษา 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 ข้อที่ 1
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีภารกิจในการจั ดการเรียนการสอนให้แ ก่นักเรียนนักศึกษาใน
ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม
ในระดับ ปวช. และปวส. ซึ่งในทุกปีการศึกษามีนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเป็นจํานวนมาก
จึงจําเป็นต้องมีข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการติดตามนักเรียนนักศึกษา และเป็นภาพที่
ระลึก ความทรงจํา ความประทับใจระหว่างนักเรียน/นักศึกษา เพื่อน ครู-อาจารย์ และสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดการถ่ายรูปหมู่สําหรับนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561
5.2 เพื่อจัดทําทําเนียบนักเรียนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561
5.3 เพื่อนําข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการติดตามนักเรียนนักศึกษา
5.4 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีภาพถ่าย และทําเนียบรุน่ ของตนเอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เอกสารทําเนียบผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จํานวน 600 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ภาพถ่าย และข้อมูลการจัดทําทําเนียบของนักเรียนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่ า การดําเนินโครงการ
เก็บเงินจากนักเรียน นักศึกษา
- ค่าภาพหมู่ คนละ 250 บาท
- ค่าเอกสารทําเนียบเล่มละ 100 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีภาพถ่ายของนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561
9.2 มีทําเนียบนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
9.3 มีฐานข้อมูลผูส้ ําเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผล
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 54
โครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ” (OPEN HOUSE)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาสุโขทัย มีหน้าที่ในการ
จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้ นสู ง (ปวส.) โดยมุ่งเน้ นให้ นักเรียนนักศึกษามีความรู้ และทักษะในวิ ชาชีพ ควบคู่กับเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นการนําเสนอภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ให้ นักเรียนนักศึกษา ครูในโรงเรียน
มัธยม รวมถึงผู้ปกครอง ได้รับรู้รับทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ และเตรียมความพร้อมใน
การประกอบอาชีพให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล
แผนกวิชาทุกแผนก ในฝ่ายวิชาการ จึงได้ร่วมกับงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา จัดทําโครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ”ขึ้น เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักเรียน และครู ระดับมัธยมศึกษา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ได้เยี่ยม
ชมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพของแผนกวิชาต่างๆ ได้เห็นบรรยากาศการศึกษาภายในรั้ววิทยาลัยฯ
ทําให้ได้สัมผัสวิทยาลัยฯ ก่อนตัดสินใจเข้ามาเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
รวมถึงผู้ปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม รวมถึง
ผู้ปกครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง สามารถนําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือก
สถานศึกษา และเลือกศึกษาในสาขาที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของตลาดแรงงาน
5.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน ในด้านการ
ผลิตนักเรียนนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน และการบริการทางวิชาการสู่ชุมชน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ชั้ น ปี ที่ 3 (ปวช.3) ครู แ นะแนวในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา และผู้ ป กครองนั ก เรี ย น
ในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียงเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 500 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนในเขตจังหวัด
สุโขทัย และใกล้เคียงมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
แผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
10,000
ค่าวัสดุ
30,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

40,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม รวมถึงผู้ปกครองใน
เขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
แผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
9.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม รวมถึงผู้ปกครอง ใน
เขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง สามารถนําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา
และเลือกศึกษาในสาขาที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของตลาดแรงงาน
9.3 วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ทดี่ ีในสายตาสาธารณชน ในด้านการผลิตนักเรียนนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน และการ
บริการทางวิชาการสู่ชุมชน
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10. การติดตามและประเมินผล
10.1 ผู้ร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 55
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 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 ข้อที่ 1,9,11
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ

 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักเรียนนักศึกษา ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมเป็น
จํานวนมาก แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง การที่นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาจะก้าวออกไปสู้สังคมภายนอก นอกจากจะต้องมีความรู้ในวิชาชีพแล้วยังต้องมีความรู้ และข้อมูล
ในการก้าวสู่โลกอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานได้ การจัดปัจฉิมนิเทศเป็น
การแสดงให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นคุณค่าของสถานศึกษาที่ทําให้เขาเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะนําความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ และอยู่ในสังคม
อย่างมีคุณภาพและดํารงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษาและมีความกตัญญูต่อ
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแสดงความขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
5.3 เพื่อให้รุ่นน้อง ได้แสดงความยินดีต่อความสําเร็จของรุ่นพี่ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีนักเรียนนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เข้า
ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษา และมีความกตัญญูต่อสถานศึกษา
ครู-อาจารย์ผู้ให้ความรู้ รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความ
ประทับใจก่อนสําเร็จการศึกษา ระหว่างรุ่นน้อง รุ่นพี่ และผู้สําเร็จการศึกษามีความพึง
พอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,000
ค่าใช้สอย
4,000
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

10,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.ที่เข้า
ร่วมปัจฉิมนิเทศ ได้รับประโยชน์ และตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษา และมีความกตัญญู
ต่อสถานศึกษา ครู อาจารย์ผู้ให้ความรู้ รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ความประทับใจก่อนสําเร็จการศึกษาระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และผู้สาํ เร็จ
การศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึน้
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 56
โครงการจัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
คู่มือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระที่จําเป็นต่อ
นักเรียนนักศึกษา ทําให้นักเรียนนักศึกษา เข้าใจกฎระเบียบ และวิธีการต่าง ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติตน
ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ขอบเขต ระเบียบตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทําคู่มือสําหรับนักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดทําคู่มือสําหรับนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2562
ทุกสาขาวิชาจํานวน 800 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อนักเรียนนักศึกษาใหม่ ทราบวิธีการเรียนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
การจัดกิจกรรมและการจัดสวัสดิการสําหรับนักเรียนนักศึกษา สามารถปรับตัว
เข้ากับระบบการเรียนในวิทยาลัยฯ ได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นงบประมาณ 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
500
ค่าวัสดุ
1,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ
*เก็บเงินจาก
นักเรียน
นักศึกษา
แรกเข้าคนละ
100 บาท

2,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับวิทยาลัยฯ และนําคูม่ อื ไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับคู่มือทําแบบประเมินผล
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ

- 261 -

โครงการที่ 57
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งประกอบด้วย
จุดเน้น และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ทั้งการประเมินภายในและการประเมินภายนอก เพื่อให้การ
เรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา คุณภาพผู้เรียน ซึ่งนักเรียนนักศึกษาใหม่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาสาย
อาชีพในสถานศึกษา และให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทําโครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้รับการแนะนํา
วิธีการเรียน รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรม และสวัสดิการสําหรับนักเรียน
นักศึกษาและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาใหม่ ได้ รั บ การแนะนํ า วิ ธี ก ารเรี ย นรวมทั้ ง ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆของ
วิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรม และการจัดสวัสดิการสําหรับนักเรียนนักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1
เข้าร่วมปฐมนิเทศฯ ครบ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่ ปี ก ารศึ ก ษา 2562ของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย ทราบ
วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย น การสอน และระเบี ย บต่ า งของวิ ท ยาลั ย และสามารถปรั บ ตั ว เข้ า
กับระบบการเรียนในวิทยาลัยได้ และมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
8,000
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

10,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ได้รับการแนะนําวิธีการเรียน
รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรม และการจัดสวัสดิการสําหรับนักเรียน
นักศึกษา
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 58
โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยในแต่ละปีการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีนักเรียน นักศึกษามีความประสงค์ที่จะ
ขอรับทุนการศึกษาเป็นจํานวนมากและเป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ เพื่อให้การดําเนินการจัดหาทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน ซึ่งรับผิดชอบในการจัดหาทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าของ
ทุ น การศึ ก ษาที่ ได้ รั บ รู้จั กรั ก การออมดํารงชี วิต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งด้ว ย จึงได้ จั ดทํ า
โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดหาทุนสําหรับมอบให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากครู บุคลากร หน่วยงาน ร้านค้า
สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท
6.2 เชิงคุณภาพ
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับทุนการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 30 คน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
4,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

5,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากครู บุคลากร หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท
9.2 นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 คน
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 59
โครงการปฐมนิเทศและลงนามทําสัญญาการการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยให้นักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ
กําหนด ได้กู้ยืมเงินจากทางกองทุนฯและใช้หนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว งานแนะ
แนวอาชีพและการจัดหางานจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ก่อนกู้ยืมเงินกยศ. ระเบียบ ข้อบังคับ แจ้ง
ให้นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกัน ให้มีความเข้าใจชัดเจนในเรื่องของการกู้ยืมเงิน
วิธีการกู้ยืมเงินระหว่างศึกษาอยู่ตลอดจนการชําระหนี้หลังสําเร็จการศึกษาและทําสัญญาร่วมกัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกันได้รับทราบกฎเกณฑ์ระเบียบ
ต่างๆของกองทุนฯ
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการใช้เงินที่กู้ยืมจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
5.3 เพื่อสร้างจิตสานึกในการชาระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รนุ่ น้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ผูก้ ู้ยืมรายใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 พร้อมผู้ปกครอง
ผู้ค้ําประกัน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ ครบ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษา ผู้กยู้ ืมรายใหม่ และผู้ปกครอง ผูค้ ้ําประกันได้รับทราบกฎเกณฑ์
ระเบียบต่างๆของกองทุนฯและตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการใช้เงินที่กู้ยืม
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตลอดจนมีจิตสานึกในการชําระหนี้เพื่อเป็นการส่ง
ต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- ใช้งบประมาณของ กยศ.
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกันได้รับทราบกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆของกองทุนฯ
9.2 นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยมื รายใหม่ มีความตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการใช้เงินที่กู้ยืมจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตลอดจนมีจิตสานึกในการชําระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้
รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 60
โครงการจิตอาสา ปันสุข สูส่ ังคม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัชสอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยกองทุนฯ มีความประสงค์ให้นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงิน นอกจากจะต้อง
เป็นคนเก่ง คนดี และต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน บําเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ปี
การศึกษาไม่น้อยกว่า 38 ชั่วโมง เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้กู้ยืมได้ปลดปล่อยพลังที่มีในตนเอง ในการแสดงจิตอาสา สร้าง
คุณลักษณะให้มีผลดีต่อสังคม นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและ
มีพื้นฐาน ในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาลตลอดจนสร้างจิตสานึกในการชําระหนี้ เพื่อเป็นการ
ส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วอีกทั้งปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา แสดงจิตอาสา ด้วยการแบ่งปัน
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสถานศึกษา เพื่อสังคม สามารถนําทรัพยากรนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการ
แสดงจิตอาสา สามารถนําความสุขสู่สถานศึกษา และสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น และเกิดจิตสํานึกในการ
แสดงจิตอาสาอย่างแท้จริง ด้วยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้ จึงได้ดําเนินโครงการจิตอาสา ปันสุข สู่สังคม ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ช่วยกันดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมี
พื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข นํามาใช้ในการแสดง
จิตอาสาให้เกิดความยั่งยืน
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนํามาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
ให้แก่สถานศึกษา และสังคม
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ มีน้ําใจและจิตสาธารณะ
5.6 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีคณ
5.7 เพื่อสร้างจิตสานึกในการชําระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รนุ่ น้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ผูก้ ู้ยืมทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการ ครบ 100%
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ทีไ่ ด้รับทุนการศึกษา ทุกประเภท เข้าร่วมโครงการ ครบ 100%
6.1.3 บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ได้กู้ยืม แต่มคี วามประสงค์เข้าร่วมโครงการ
6.1.4 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ต่อ 1 ภาคเรียน
6.1.5 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคเรียน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
6.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจติ สาธารณะและมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอย่างค่อนข้างถาวร
หรือถาวร สามารถอยูร่ ่วมกันในสังคมได้เป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
6.2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนําทรัพยากรที่เหลือใช้ มาสร้างประโยชน์ให้สังคมได้
6.2.4 ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยกันดูแล และร่วมกัน รณรงค์แก้ไขปัญหาขยะ ในสถานศึกษาได้
ด้วยการช่วยสร้างจิตสํานึกให้ทุกคน
6.2.5 ผู้เข้าร่วมโครงการที่กู้ยืมเงินกยศ. มีจิตสํานึกที่ดีในการในการชําระหนี้ เพื่อเป็นการ
ส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
6.2.6 ผู้เข้าร่วมโครงการทํากิจกรรมจิตอาสาได้เข้าร่วมกิจกรรม ครบ100%
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- ใช้งบกยศ.
- เงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้แบ่งปันอย่างพอประมาณคนละ 10 บาท/กิจกรรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดจิตสํานึกที่ดี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
9.2 สถานศึกษาสะอาด และน่าอยู่มากขึ้น ด้วยการแสดงจิตอาสาของผู้เข้าร่วมโครงการ
9.3 ทรัพยากรที่เหลือใช้ สามารถสร้างประโยชน์สู่สังคม ด้วยการแสดงจิตอาสาของผู้เข้าร่วมโครงการ
9.4 สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชน
9.5 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ในการแสดงจิต
อาสาเพื่อสถานศึกษา สังคม ให้เกิดขึ้นอย่างถาวร
9.6 นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยมื มีจิตสานึกในการชําระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จ
การศึกษา
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10. การติดตามและประเมินผล
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 61
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ผูก้ ู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักเรียนนักศึกษา ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมเป็น
จํานวนมาก แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง การที่นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาจะก้าวออกไปสู้สังคมภายนอก นอกจากจะต้องมีความรู้ในวิชาชีพแล้วยังต้องมีความรู้ และข้อมูล
ในการก้าวสู่โลกอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานได้ การจัดปัจฉิมนิเทศเป็น
การแสดงให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นคุณค่าของสถานศึกษาที่ทําให้เขาเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะนําความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ และอยู่ในสังคม
อย่างมีคุณภาพและดํารงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษาและมีความกตัญญูตอ่
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแสดงความขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
5.3 เพื่อให้รุ่นน้อง ได้แสดงความยินดีต่อความสําเร็จของรุ่นพี่ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ก่อนจบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2561 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ หลังสําเร็จการศึกษา
ในฐานะผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้อง ด้วยการชําระหนี้
และสามารถวางแผนการเงินสําหรับอนาคต และการชําระหนี้ได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- ใช้งบประมาณของ กยศ.
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยมื เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกคน ทีจ่ ะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561
ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ ได้รบั ประโยชน์ และตระหนักถึงคุณค่าของเงินที่กู้ยืม และการ
ปฏิบัติตนหลังสําเร็จการศึกษา และหน้าที่ของนักเรียน/นักศึกษา หลังสําเร็จการศึกษาที่ควรทราบ และฏิบัติ
จนชําระหนี้คืนเงินให้กองทุนฯ ครบถ้วน และผู้สาํ เร็จการศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึน้
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ

- 282 -

โครงการที่ 62
โครงการจัดซือ้ เวชภัณฑ์ห้องพยาบาล
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

- 283 -

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันจํานวนนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเข้ารับคํา
ปรึกษาเกี่ยวกับสุขอนามัย อาการเจ็บป่วยที่ต้องการเข้ารับการพักผ่อน ให้สบายกายและสบายใจในทุกๆ วัน
มากบ้าง น้อยบ้าง ไม่สามารถกําหนดได้ งานสวัสดิการ จึงมีความประสงค์สร้างความพึงพอใจในการบริการให้
นักเรียน นักศึกษา และสร้างบรรยากาศในห้องพยาบาลให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดหาจํานวนเวชภัณฑ์ยาให้เพียงพอกับนักเรียน นักศึกษา
5.2 จัดหาเครื่องนอนให้มีสภาพที่สะอาด และมีจํานวนผลัดเปลี่ยนในทุก ๆ สัปดาห์
5.3 จัดหาอุปกรณ์เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ
5.4 จัดหาวัสดุสํานักงานเพื่อจัดทําเอกสาร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ขอรับยารักษาโรคเบื้องต้น และเข้ารับบริการรักษาอาการเจ็บป่วยตาม
ฤดูกาลและฉุกเฉิน จํานวนภาคเรียนละ 700-900 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ทุกแผนกวิชาที่มีความประสงค์เข้ารับการ
รักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีอาการเจ็บป่วยสามารถนอนพักผ่อน และมีเวชภัณฑ์
ยาในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและฉุกเฉิน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องพยาบาล
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
30,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ
งบหน้า
รายจ่าย

30,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับการบริการทางด้านเวชภัณฑ์และ
9.2 มี ห้ องพยาบาลที่ สะอาด การปฐมพยาบาลเบื้ องต้ นได้ เพี ยงพอ มี อากาศถ่ ายเทได้ ดี โปร่ ง สบายใจ
และกายของนักเรียน นักศึกษา
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 เอกสารสรุปผลรายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 63
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เป็นนโยบายที่ทางสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ดําเนินงานต่อเนื่อง ตามภารกิจต่างๆ โดยยึดหลักการการดําเนินงานในการ
แนะนํา ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการ
พั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ชุ มชน เพื่ อสร้ างมู ลค่ าและมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ ชุ มชนให้ มี ระดั บที่ สู งขึ้ น รวมทั้ งการ
เสริมสร้างการรวมกลุ่มของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน การส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพขั้นต้น
ของสินค้าชุมชน อันจะเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 ผลต่อประชาชน
5.1.1 ให้คําแนะนําถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูและรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชน
ให้สามารถซ่อมบํารุงเครื่อง อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายโดย
การยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน
5.1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนา ทักษะอาชีพการซ่อมบํารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหาร
จัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ
กับองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
5.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน
พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่า เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
5.1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
และเครือ่ งมืออุปกรณ์ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
5.1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นํามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
5.2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา
5.2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานในชุมชน
5.2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนให้มคี วามสามารถ มี
ประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
5.3 ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
5.3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบํารุงรักษา การซ่อมบํารุงเบื้องต้น และการยืดอายุ
การใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดํารงชีวิตประจําวัน
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5.3.2 ช่างชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานคุณภาพสินค้า
5.3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่าง
ซ่อมประจําศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในการให้บริการซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจํา อบต./สุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่มและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 1 จุด
6.1.2 สถานทีท่ ี่ออกให้บริการซ่อมสร้าง จํานวน 1 ตําบล
6.1.3 การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักร ทีใ่ ช้ในการประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดํารงชีวิต
ประจําวันของครัวเรือน มากกว่า 300 รายการ
6.1.4 พัฒนานวัตกรรม ต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้าง
มูลค่าเพิม่ เสริมสร้างมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบ คุณภาพและการรับรอง
คุณภาพสินค้าเบื้องต้น
6.1.5 ช่างชุมชน จํานวน 5 คน
6.1.6 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ํากว่า 500 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์
ดํารงชีวิตประจําของครัวเรือน
6.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครือ่ งมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพเครื่องมืออุปกรณ์ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
6.2.3 ช่างชุมชนที่ไดรับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้
6.2.4 รวมกลุม่ ช่างชุมชน ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนตําบล
(อบต.) พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
6.2.5 ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงาน สร้างรายได้
6.2.6 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้าง
มูลค่าเพิ่มเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการ
รับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
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6.2.7 นักศึกษาอาชีวศึกษาสุโขทัยมีทกั ษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบ
อาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน
6.2.8 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษาให้มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพ
อิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
- จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
- ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ
- สํารวจพื้นที่/ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประชามสัมพันธ์กิจกรรมแก่เป้าหมาย
- เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าปฏิบัติการในพื้นที่
- ปฏิบัติการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
- ปฏิบัติงานถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาด้านสุขอนามัยพื้นฐาน
- ปฏิบัติงานพัฒนานวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
- สรุปผลและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- จากเงินงบประมาณโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
9.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนให้ได้มาตรฐาน
9.3 เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.4 ผลิตผลของชุมชน ได้รับการพัฒนาและเกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมและระดับสถานศึกษา
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โครงการที่ 64
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ เพื่อจัดทําโครงการ
อบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับบุคลากรทั่วไป ในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียง รวมทั้งขยาย
โอกาสให้แก่กลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป
สังคมปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการแข่งขันในตลาดโลก ตลาดแรงงาน จึงทําให้
ประชาชนระดับรากหญ้า ขาดความรู้ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ นับเป็นโอกาสอันดีที่
โครงการนี้จะช่วยยกระดับฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ และประชาชนทั่วไป ให้มีคุณภาพ จึงคาดว่า จะเป็นโอกาสอันดีที่โครงการนี้จะช่วยให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ
5.2 เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและครอบครัว
5.3 เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ดําเนินการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนดําเนินงาน
6.1.2 สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
6.1.3 อัตราการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 กลุม่ เป้าหมายสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และองค์การ
อย่างมีคุณภาพ
6.2.2 กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ และมีขีดความสารถในการแข่งขันสูงขึ้น
6.2.3 สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ
โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น
6.2.4 เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ
สํารวจพื้นที่/ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
ประชามสัมพันธ์กิจกรรมแก่เป้าหมาย
จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
สรุปผลและประเมินผล
รายงานผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- จากเงินงบประมาณโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น รอจัดสรร
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้หลัก และรายได้เสริมได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
9.2 ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
9.3 ยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐาน
9.4 เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.5 ผลิตผลของชุมชน ได้รับการพัฒนาและเกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมและระดับสถานศึกษา
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โครงการที่ 65
โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,2,8,9
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพร้อมทัง้ ด้านบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ เพื่อจัดทําโครงการ
อบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด ในการให้บริการกับบุคลากรทั่วไป ใน
เขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียง รวมทั้งขยายโอกาสให้แก่กลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ ิการ และประชาชนทั่วไป
สังคมปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการแข่งขันในตลาดโลก ตลาดแรงงาน จึงทํา
ให้ประชาชนระดับรากหญ้า ขาดความรู้ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ นับเป็นโอกาสอันดีที่
โครงการนี้จะช่วยยกระดับฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ และประชาชนทั่วไป ให้มีคุณภาพ จึงคาดว่า จะเป็นโอกาสอันดีที่โครงการนี้จะช่วยให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ
5.2 เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและครอบครัว
5.3 เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ดําเนินการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนดําเนินงาน
6.1.2 สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
6.1.3 อัตราการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และองค์การอย่างมีคุณภาพ
6.2.2 กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ และมีขีดความสารถในการแข่งขันสูงขึ้น
6.2.3 สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ
โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น
6.2.4 เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ
สํารวจพื้นที่/ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
ประชามสัมพันธ์กิจกรรมแก่เป้าหมาย
จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
สรุปผลและประเมินผล
รายงานผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- จากเงินงบประมาณโครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ รอจัดสรร
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้หลัก และรายได้เสริมได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
9.2 ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
9.3 ยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐาน
9.4 เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.5 ผลิตผลของชุมชน ได้รับการพัฒนาและเกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมและระดับสถานศึกษา
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โครงการที่ 66
โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ เพื่อจัดทําโครงการ
อบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับบุคลากรทั่วไป ในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียง รวมทั้งขยาย
โอกาสให้แก่กลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป
สังคมปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการแข่งขันในตลาดโลก ตลาดแรงงาน จึงทํา
ให้ประชาชนระดับรากหญ้า ขาดความรู้ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ นับเป็นโอกาสอันดีที่
โครงการนี้จะช่วยยกระดับฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ และประชาชนทั่วไป ให้มีคุณภาพ จึงคาดว่า จะเป็นโอกาสอันดีที่โครงการนี้จะช่วยให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ
5.2 เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและครอบครัว
5.3 เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ดําเนินการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนดําเนินงาน
6.1.2 สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
6.1.3 อัตราการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 กลุม่ เป้าหมายสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และองค์การ
อย่างมีคุณภาพ
6.2.2 กลุม่ เป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ และมีขีดความสารถในการแข่งขันสูงขึ้น
6.2.3 สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ
โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น
6.2.4 เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ
สํารวจพื้นที่/ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
ประชามสัมพันธ์กิจกรรมแก่เป้าหมาย
จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
สรุปผลและประเมินผล
รายงานผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- จากเงินงบประมาณโครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ รอจัดสรร
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้หลัก และรายได้เสริมได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
9.2 ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
9.3 ยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐาน
9.4 เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.5 ผลิตผลของชุมชน ได้รับการพัฒนาและเกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
10.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมและระดับสถานศึกษา
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โครงการที่ 67
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่งหากหน่วยงานใด
มีการบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลให้การบริหาร
จัดการการบริการ การพัฒนางานด้านอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอในการทํางาน
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
2
เครื่อง
2. เครื่องปริ้นเตอร์
2
เครื่อง
3. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
2
หลัง
4. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ
2
หลัง
1
ชุด
5. ลําโพงเคลื่อนที่มีแอมป์ในตัวขนาด 15 นิ้ว
6. โรลเก็บสายไฟ 1.5x30 เมตร
1
ชุด
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
1. พัดลมโคจร
2
เครื่อง
2. เครื่องชั่งน้ําหนัก
1
เครื่อง
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1. เก้าอี้สํานักงาน
2
ตัว
2. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
1
หลัง
3. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ
1
หลัง
4. ตู้เก็บเอกสาร 32 ช่อง
1
หลัง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอในการทํางาน
6.2.2 การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.2.3 การทํางานความปลอดภัย
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7. กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 103,200 บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

103,200
103,200

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอในการทํางาน
9.2 การทํางานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
9.3 การทํางานความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 สังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 68
โครงการจัดตัง้ องค์กรที่มีหน้าที่รบั รองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) –Thailand Professional Qualification
Institute (Public Organization)-TPQI เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนากําลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพใน
การจัดทํามาตรฐานอาชีพให้ได้การรับรององค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพื่อประเมิน
สมถรรนะบุคคลในการให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูล
เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความ
ร่วมมือสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
กําลังคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการพัฒนากําลังคนของ
ประเทศให้สอดคล้ องกับความต้องการของผู้ประกอบการและทิศทางเศรษฐกิจ โดยใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงสมรรถนะของคน นําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน
คุณวุฒิวิชาชีพคือการให้ใบรับรองอย่างเป็นทางการสําหรับผู้มีสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ โดย
คุณวุฒิวิชาชีพจะถูกแบ่งเป็นระดับต่ างๆ ในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยใช้สมรรถนะวิชาชีพเป็นเกณฑ์
กําหนดระดับต้น ซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพพื้นฐานจนถึงระดับสูงที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ สถานที่ และเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะอาชีพตามมาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของครู ผู้บริหาร และ
พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้เรียน ตลอดจนประชาชนในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียง โดยการ
เป็ น องค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ เพื่ อ ปรั บ หลั ก สู ต รสมรรถนะ
(Competency Based) ซึ่งจะทําให้การผลิตกําลังคนของประเทศสอดคล้องกับความต้องการของภาค
ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)
5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และผู้บริหารด้านวิชาการและทักษะอาชีพ
5.3 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านทักษะอาชีพของผู้เรียน และประชาชนทั่วไป
5.4 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมการศึกษาให้ความสําคัญกับการเรียนสายอาชีพมากขึ้น
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผ่านการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ร้อยละ 90
6.1.3 ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ใช้บริการองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ร้อยละ 90
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่มีคุณภาพ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผ่านการทดสอบ สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพระดับดี
6.2.3 ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ใช้บริการองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระดับดี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. สํารวจความพร้อมของแผนกวิชา
2. จัดทําโครงการ
3ดําเนินการ ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และสรุปผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลระดับภาค และระดับชาติตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
9.2 นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร ได้พัฒนาศักยภาพจากการศึกษาดูงานและการเข้าร่วมกิจกรรมแข่ง
ทักษะมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) และกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 69
โครงการพัฒนาศักยภาพครู และผูเ้ รียน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.
กิจกรรม

1. แข่งขันทักษะมาตรฐานฝีมอื แรงงาน และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
2. สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ หน่วยงานที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ - ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
- ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู้มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน

- 313 -

3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
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 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานที่เป็น
องค์กรรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้การกํากับของรัฐบาล เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงานของ ครูผู้เรียน และประชาชนในประเทศให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล นําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ
การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพร้อมทั้งทางด้านองค์ความรู้ สถานที่ และเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะอาชีพ และต้องการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพของครู ผู้บริหารผู้เรียน ให้มีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น
และมีคุณวุฒิวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
ในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพที่จะส่งเสริมการผลิตกําลังคนของประเทศ
สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผู้เรียน และผู้บริหารด้านวิชาการและมาตรฐานอาชีพ
5.2 เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพของครู ผู้บริหาร ผู้เรียน
5.3 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมการศึกษาให้ความสําคัญกับการเรียนสายอาชีพมากขึ้น
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
1. แข่งขันทักษะมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
2. สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
3. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ หน่วยงานที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตาฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครู ผู้บริหาร ผู้เรียน วิทยาลัยฯได้รับพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ ร้อยละ 90
6.1.2 ครู ผู้เรียน มีทักษะตามมาตรฐานอาชีพและได้รับรางวัลจากการแข่งทักษะตาม
มาตรฐานอาชีพและฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู ผู้บริหาร ผู้เรียน วิทยาลัยฯได้รับพัฒนาศักยภาพสมรรถนะขอบงบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ ในระดับดี
6.2.2 ครู ผู้เรียน มีทักษะตามมาตรฐานอาชีพและได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะตาม
มาตรฐานอาชีพและฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ในระดับดี
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. สํารวจความพร้อมของแผนกวิชา
2. จัดทําโครงการ
3. ดําเนินการ เข้าร่วมแข่งทักษะมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศึกษาดูงาน
4. สรุปผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,800
ค่าใช้สอย
1,500
ค่าวัสดุ
6,700
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

10,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลระดับภาค และระดับชาติตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
9.2 นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร ได้พัฒนาศักยภาพจากการศึกษาดูงานและการเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันทักษะมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 70
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสมยศ สีตลวรางค์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายหลัก ว่าการจัดการอาชีวศึกษาต้อง
ทําให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความสมบูรณ์พร้อมด้วยทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ และทักษะความเป็นมนุษย์
จึงจําเป็นต้องมีการควบคุมประเมินและเสริมสร้างมาตรฐานการอาชีวศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับสถาบัน
และระดับสถานศึกษา
ภารกิจหลักของสถานศึกษา สถานศึกษามีหน้าที่สําคัญในการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ต้องเน้นความสําคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม จัดกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการอย่างเหมาะสม ตลอดจนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักคุณธรรมนําความรู้ในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตในสังคม สถานศึกษาจึงกําหนดให้นักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นสื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนร่วมคิดร่วม
ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาความสามารถด้านวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพให้แก้สมาชิกองค์การ
5.3 เพื่อเป็นการฝึกลักษณะนิสัยที่ดีของการอยู่ในสังคม และรู้จักการทํางนร่วมกันอย่างเป็นระบบ
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
5.4 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาด้วยกันเอง มีความสามัคคีต่อหมูคณะและชุมชน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะ
วิชาชีพตามนโยบายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย 3D
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร้อยละ 90
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีความชํานาญในวิชาชีพ มีความเป็นผู้นําและผูต้ ามที่ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยมีความริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา,เงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
45,660
54,340
ค่าวัสดุ
50,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

95,660

54,340

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความชํานาญในวิชาชีพแล้ว มีความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
10.2 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการที่ 71
โครงการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผูเ้ รียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญประการหนึ่งในการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ และการเข้าสู่แรงงานระดับฝีมือที่มีมาตาฐาน สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีนโยบายในการพัฒนาฝีมือผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานของประเทศ เพื่อให้
ผู้สําเร็จการศึกษามีความพร้อมด้านทักษะและความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงานมีหน้าทีใ่ นการจัดทํามาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติเพื่อ
แยกระดับ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดย
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ที่จะนํามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปใช้ในการทดสอบฝีมือแรงงาน
ต้องได้รับอนุญาตและกําหนดไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพร้อมทัง้ ด้านองค์ความรู้ สถานที่ และเครื่องมือประเมิน
มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของครู ผู้บริหาร และพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้เรียน
ตลอดจนประชาชนในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียง โดยขออนุญาตเป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และผู้บริหารด้านวิชาการและทักษะอาชีพ
5.3 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านทักษะอาชีพของผู้เรียน และประชาชนทั่วไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน ร้อยละ 90
6.1.3 ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ใช้บริการศูนย์ทดสอบฯ ร้อยละ 90
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน ระดับดี
6.2.3 ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ใช้บริการศูนย์ทดสอบฯ ระดับดี
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. สํารวจความพร้อมของแผนกวิชา
2. จัดทําโครงการ
3. ดําเนินการ ประชุม สัมมนา ดูงาน และสรุปผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – ก.ย. 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
20,000
ค่าใช้สอย
20,000
ค่าวัสดุ
20,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

60,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับรางวัลระดับภาค และระดับชาติตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
9.2 นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร ได้พัฒนาศักยภาพจากการศึกษาดูงานและการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะมาตรฐานฝีมอื แรงงาน และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน
10.2 แบบทดสอบ
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โครงการที่ 72
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะความต้องการของตลาดแรงงาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสมยศ สีตลวรางค์ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ1
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง มีความจําเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสั งคม และเทคโนโลยี
สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้มีทักษะที่พร้อมกับการปฏิบัติงาน
ในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกแผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทุกแผนกวิชา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
15,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

15,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีหลักสูตรสมรรถนะ หรือแผนการเรียนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงานและชุมชน
10.2 ข้อมูลพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียน
ที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและชุมชน
10.3 รายงานการประเมินหลักสูตรวิชา สาขางาน หรือรายวิชา หรือแผนการเรียน
10.4 รายงานการนําผลประเมินไปใช้
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โครงการที่ 73
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสมยศ สีตลวรางค์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ1
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงต้องมี
การจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณภาพของการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญที่ควรจะได้รับ
การพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าทีจ่ ัดทํารวบรวม และตรวจสอบ
แผนการเรียนของทุกแผนกวิชา ให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พร้อมทั้งจัดทําตารางสอน ตารางเรียน
ร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 รวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร
5.2 ร่วมกับแผนกวิชา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
5.3 จัดทําตารางเรียน ตารางสอน ร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดทําแผนการเรียน ปีการศึกษา 2562
6.1.2 ร่วมกับ 14 แผนกวิชา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ
6.1.3 จัดทําตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 และ 1/2562 ร่วมกับแผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 จัดทําแผนการเรียน ปีการศึกษา 2562 ที่ตรงตามหลักสูตร และเหมาะสมต่อผู้เรียน
6.2.2 จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
6.2.3 จัดทําตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 และ 1/2562 ที่เหมาะสมต่อผูเ้ รียน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องปริ้นเตอร์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

5,000
5,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 แผนการเรียนของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2562
9.2 ตารางสอนรายบุคคล ตารางสอนนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2562
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แผนการเรียน ปีการศึกษา 2562
10.2 หลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
10.3 ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 และ 1/2562
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โครงการที่ 74
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ.
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา

ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ1,3,4,6
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จะต้องทําการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา ดังนั้นก่อนที่จะทําการทดสอบ V-Net สําหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.2 ควรจะมีการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา เตรียมความพร้อมสําหรับการทดสอบ
เพื่อให้การสอบผ่านมาตรฐานทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ควรจัดระดมสมองของ
ครูผู้สอนในแผนกต้องร่วมมือกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ กําหนดวิชาที่ใช้ในการสอนแบบ
ติวเตอร์เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการทดสอบของนักเรียน นักศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
5.2 เพื่อกําหนดวิชาที่ใช้ในการสอนแบบติวเตอร์
5.3 เพื่อสร้างแบบทดสอบสําหรับให้นักเรียนทบทวนความรู้
5.4 เพื่อให้นักเรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานของการทดสอบด้านอาชีวศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สามารถทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของแต่ละสาขาวิชาผ่านเกณฑ์ที่
กําหนดไว้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของแต่ละ
สาขาวิชา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

10,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาสามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการทดสอบ
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โครงการที่ 75
โครงการการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ.
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา

ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ1,2
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ ยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จําเป็นต้องใช้ในการทดสอบสําหรับนักเรียน นักศึกษาที่
จะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับการวัดผลประเมินผลในปัจจุบันที่ให้วัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง ดังนั้นการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ได้มาตรฐาน ควรเกิดจาก
การระดมสมองของครูอาจารย์ผู้สอนในแผนกต้องร่วมมือกันกําหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผล กําหนด
วิ ช าที่ ใ ช้ ใ นการวั ด ผลประเมิ น ผลในการสร้ า งแบบทดสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ เพื่ อ จะได้ นํ า มาใช้ เ ป็ น
แบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อกําหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5.2 เพื่อกําหนดวิชาที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5.3 เพื่อสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5.4 เพื่อให้ได้แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

10,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ครบทุกสาขาวิชา และตรงตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ผลการทดสอบ
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โครงการที่ 76
โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน.
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา ฝ่าย วิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ1,2,3.,4
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ท1ี่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ การประเมินผลการเรียนเป็น
รายวิชา ให้ดําเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนด้วยความความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม
และเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม รวมทั้งการจัดสอบปลายภาคการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอน ให้มีการประเมินผลเพื่อพัฒนาและประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียน โดยพิจารณาจากการประเมินแต่ละกิจกรรมการ
สอนและงานที่มอบหมาย การทดสอบตามอัตราส่วนที่เหมาะสม สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้
นักเรียน นักศึกษาทําการทดสอบปลายภาคเมื่อสิ้นภาคเรียน
เนื่องจากแบบทดสอบปลายภาค จําเป็นต้องใช้ในการทดสอบสําหรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุก
สาขาวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับการวัดผลประเมินผลในปัจจุบันที่ให้วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
มีการจัดทําแบบทดสอบสําหรับใช้ในการสอบปลายภาค
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างแบบทดสอบ
5.2 เพื่อใช้สําหรับประเมินผลผู้เรียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีแบบทดสอบทดสอบทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาตามที่กําหนดไว้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อสร้างแบบทดสอบของทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาตามที่กําหนดไว้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
7,000
ค่าวัสดุ
3,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีแบบทดสอบครบทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาตามที่กําหนดไว้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสํารวจ
10.2 แบบสอบถาม
10.3 สรุปผลการเรียน

10,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 77
โครงการการวิเคราะห์ข้อสอบ.
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา ฝ่าย วิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ1,2,3
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ท1ี่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การวัดผลและประเมินผลในปัจจุบัน ต้องดําเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาค
เรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่มอบหมาย
ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม และ
การจัดทํ าแบบทดสอบก็ต้องได้มาตรฐานเช่นกัน กล่าวคือ ต้องสามารถแยกผู้ เรียนที่ เก่งและอ่อนได้
นักเรียนนักศึกษาที่เรียนเก่ง ควรได้คะแนนสูง นักเรียนนักศึกษาที่เรียนไม่ค่อยเก่งควรได้คะแนนต่ํากว่า
การวิเคราะห์ข้อสอบจึงเป็นสิ่งสําคัญในการจัดทําแบบทดสอบให้ได้มาตรฐาน ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้
และสามารถทําการวิเคราะห์ข้อสอบใช้เองได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อคัดกรองข้อสอบให้มีความเที่ยงตรง
5.2 เพื่อคัดกรองข้อสอบให้มีความเชื่อมั่น
5.3 เพื่อคัดกรองข้อสอบให้มีอํานาจจําแนก
5.4 เพื่อให้ได้ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประมาณ 50 คน สามารถวิเคราะห์ข้อสอบในการ
คัดกรองให้ได้มาตรฐานมีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่น มีอํานาจจําแนกอย่างน้อย
คนละ 1 รายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้ตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผสู้ อนได้รับความรู้และสามารถทําการวิเคราะห์ข้อสอบได้
9.2 ข้อสอบได้รับการปรับปรุงให้มีมาตรฐานมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสํารวจ
10.2 แบบสอบถาม
10.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ

1,500

หมายเหตุ
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โครงการที่ 78
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา ประจําปีงบประมาณ 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มี น โยบายให้ แ ต่ ล ะแผนกวิ ช านํ า นั ก เรี ย น
นักศึกษาศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเองนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจึงได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ทุกแผนกวิชา นํานักเรียน ชั้น ปวช.1 ศึกษาดูงานตามสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและ
พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา และคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคตได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน ระดับ ปวช.1มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียน ระดับ ปวช.1 มีเจตคติที่ดีและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.1จํานวน 600 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน ระดับ ปวช.1ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพในวิชาชีพของตน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 1/2562
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการตุลาคม 2561–กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่การ
พิจารณาของแต่ละแผนกวิชา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 45,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
35,000
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

45,000

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

หมายเหตุ

- 352 -

โครงการที่ 79
โครงการการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ประจําปีงบประมาณ 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาํ เร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สจุ ริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 มิติ)
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นสถานศึกษาโรงเรียนที่มุ่งเน้นการจัดการอาชีวศึกษาให้
ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
โดยการนําของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ
บุคลากรครูที่มคี ุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรม
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดํารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของ
จริยธรรม เพือ่ ให้ผ้เู รียนมีคณ
ประเทศชาติและโลกได้
การพัฒนาบุคลากรครูอาชีวศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
อาชีวศึกษาได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นภารกิจสําคัญและต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยการเปิดโอกาส
ให้ครูอาชีวศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อศึกษาวิทยาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขา
วิชาชีพนั้น แล้วนําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับมาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และสร้างสรรค์ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่โลกแห่ง
อาชีพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรครูด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
5.2 เพื่อสร้างเสริมขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรครู
5.3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครู ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ร้อยละ 20 ของแต่ละแผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยที่เข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ สถานประกอบการ-หน่วยงาน ทั้งรัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่ครู
แต่ละท่านแจ้งความประสงค์เข้าฝึกประสบการณ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ รอจัดสรร
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรครูได้พัฒนาตนเองด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
9.2 บุคลากรครูขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
9.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
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โครงการที่ 80
โครงการปฐมนิเทศผูเ้ รียนฝึกอาชีพประจําปีงบประมาณ 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคี

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สจุ ริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 มิติ)
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D
 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)
3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ-หน่วยงาน ทั้งรัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่ทํา
บันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ มีแนวทางการศึกษาโดยสถานศึกษาจัดสอนรายวิชาในสถานศึกษา
ตามแผนการเรียน และสถานประกอบการจัดฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามแผนการฝึกอาชีพ รวม
เวลาการฝึกอาชีพคิดเป็นร้อยละ 50 ของระยะเวลาในการศึกษาทั้งหลักสูตร
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงจัดโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สัญญาการฝึกอาชีพ ระเบียบสถานศึกษา
ข้อ บั ง คั บ สถานประกอบการ แนวทางการเรี ย นการสอนสถานศึ ก ษา และการฝึ ก อาชี พ ในสถาน
ประกอบการ ขั้นตอน วิธีการบันทึกคู่มือการฝึกอาชีพ และการประพฤติปฏิบัติขณะที่ฝึกอาชีพอยู่ใน
สถานประกอบการ การรับนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากครูฝึก ครูนิเทศก์/ครูประจําวิชา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอาชีพและผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกอาชีพ
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอาชีพมีกิจนิสัยที่ดีในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกอาชีพมีความรู้ ความเข้าใจ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากครูฝึกและครู
นิเทศก์/ครูประจําวิชา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เรียนฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 52 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนฝึกอาชีพ มีกิจนิสัยที่ดีในการฝึกอาชีพ และมีสอดคล้องกับแผนการฝึกอาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 2/2561
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 จํานวน 1 สัปดาห์
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
3,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

3,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนฝึกอาชีพและผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกอาชีพ
9.2 ผู้เรียนฝึกอาชีพมีกิจนิสัยที่ดีในการฝึกงานในสถานประกอบการ
9.3 ผู้เรียนฝึกอาชีพได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินจากครูฝึกและครูนิเทศก์/ครูประจําวิชา/ครูที่
ปรึกษาทุกระยะตามแผนการนิเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 การนิเทศติดตาม
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โครงการที่ 81
โครงการสัมมนาผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สจุ ริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 มิติ)
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การฝึ กงาน/ฝึ กอาชี พ เป็ นกระบวนการจั ดการเรี ยนการสอนในหลั กสู ตรอาชี วศึ กษา ที่ มี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้ฝึกอบรมอาชีพในสาขาวิชาอย่างเข้มข้น โดยมีครูฝึก หรือ ผู้ควบคุม
การฝึกในสถานประกอบการและครูประจําวิชา หรือ ครูนิเทศ เป็นผู้ดูแล ฝึกอบรม ตามแผนการฝึกงาน/
ฝึกอาชีพ และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน ผู้เรียนควรได้นําเสนอผลการฝึกงานโดยการประชุมสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นผู้เรียนที่ผ่านการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
จากหลากหลายสถานประกอบการ โดยมีครูประจําวิชาหรือครูนิเทศและครูฝึกเข้าร่วม
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทําโครงการสัมมนาผู้เรียนฝึกงานฝึกอาชีพขึ้น หลังจากเสร็จ
สิ้นการฝึกงานแล้ว โดยผู้เรียนฝึกงานจะต้องเผยแพร่ผลการฝึกงาน โดยการบรรยายถึงสภาพของสถาน
ประกอบการที่ตนได้เข้ารับการฝึกงาน ลักษณะการทํางาน วิธีและขั้นตอนการทํางาน การให้ความรู้ของผู้
ควบคุ ม ประโยชน์ ที่ ได้ รั บ การปรั บตั ว และอื่ น ที่ ผู้ เรี ยนได้ รั บประสบการณ์ จากการฝึ กงานในสถาน
ประกอบการ อีกทั้ง เพื่อให้ทราบถึงข้อควรปรับปรุงแก้ไขด้านวิชาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ของผู้เรียน
ฝึกงานควรมีเพิ่มเติมในมุมมองของสถานประกอบการ และได้ทราบความต้องการของผู้เรียนฝึกงานที่มีต่อ
สถานประกอบการ จึงได้เชิญตัวแทนจากสถานประกอบการมาร่วมรับฟังการสัมมนาการฝึกงาน/ฝึกอาชีพด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
5.2 เพื่อให้ ท ราบถึง ความต้ อ งการเพิ่ม เติม ของสถานประกอบการ เกี่ย วกับ ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะของนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
5.3 เพื่อให้สถานประกอบการ ได้ทราบถึงมุมมองของนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
รวมถึงความต้องการที่มีต่อสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เสร็จสิ้นแล้ว ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 จํานวน 350 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เสร็จสิ้นแล้ว ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จํานวน 350 คน
6.1.3 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เสร็จสิ้นแล้ว ภาคฤดูรอ้ น
ปีการศึกษา 2561 จํานวน 35 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ สามารถนําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการ
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เผยแพร่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ในการสัมมนา

- 363 -

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 1/2561
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
5. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคฤดูร้อน/2561
6. ดําเนินการตามโครงการ
7. ติดตามและประเมินผล
8. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 2/2561
9. ดําเนินการตามโครงการ
10. ติดตามและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ หลังเสร็จสิน้ การฝึกงาน 1 สัปดาห์
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
3,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

3,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการทํางาน สถานประกอบการทราบ
ทัศนคติ และความต้องการของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าฝึกงานที่มีต่อสถานประกอบการ วิทยาลัยฯ
ทราบความต้องการ เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติม ในแต่ละสาขาวิชาชีพ
ของนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 การสังเกตพฤติกรรมขณะร่วมกิจกรรม
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โครงการที่ 82
โครงการปฐมนิเทศผูเ้ รียนฝึกงานประจําปีงบประมาณ 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สจุ ริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 มิติ)
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ได้กําหนดโครงสร้างหมวดวิชาชีพสาขางานและการฝึกงาน ให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ ทั้งรัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ํากว่า 1 ภาคเรียน รวมเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงได้จัดทําโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกงาน เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผู้เรียนฝึกงาน ได้แก่ ระเบียบสถานศึกษา ข้อบังคับสถานประกอบการ
แนววัดผลและประเมินผลการฝึกงานขั้นตอนวิธีการบันทึกคู่มือการฝึกงาน และการประพฤติปฏิบัติ
ขณะที่ฝึกงานในสถานประกอบการการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากครูฝึ ก และครู
นิเทศก์/ครูประจําวิชา/ครูที่ปรึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกงานมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกงาน
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกงานมีกิจนิสัยที่ดีในการฝึกงานในสถานประกอบการ
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกงานมีความรู้ ความเข้าใจ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากครูฝึกและครู
นิเทศก์/ครูที่ปรึกษา/ครูประจําวิชา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 350 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 จํานวน 450 คน
6.1.3 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562จํานวน 350 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนฝึกงานมีกิจนิสัยที่ดีในการฝึกงาน และมีสอดคล้องกับแผนการฝึกอาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 2/2561
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
5. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคฤดูร้อน/2561
6. ดําเนินการตามโครงการ
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7. ติดตามและประเมินผล
8. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 1/2562
9. ดําเนินการตามโครงการ
10. ติดตามและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันแรกของการเปิดภาคเรียน
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนฝึกงานมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกงาน
9.2 ผู้เรียนฝึกงานมีกิจนิสัยที่ดีในการฝึกงานในสถานประกอบการ
9.3 ผู้เรียนฝึกงานได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากครูฝึกและครูนิเทศ/ครูประจําวิชา/ครูที่
ปรึกษาทุกระยะ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 การนิเทศติดตาม
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โครงการที่ 83
โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูตอ่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รูป้ ฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นผู้ดําเนินการด้านงานกิจกรรม
แนะแนวสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผู้เรียน
ระบบทวิภาคีให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้เรียนและสถานประกอบการ โดยมีตัวชี้วัด
สําคัญเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 –2565 ซึ่งนับจํานวนผู้เรียนในระบบทวิ
ภาคีที่เพิ่ม ขึ้นปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 20ของผู้เรียนทั้งหมดรวมถึงจํ านวนสถานประกอบการร่วม
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและจํานวนกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีให้มีคุณภาพสอดคล้องตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการประกันคุณภาพ
ภายในอาชี ว ศึ ก ษาตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพ.ศ. 2557
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 เพื่อสร้างการรับรู้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 20
6.1.2 จํานวนสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 20
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนและสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย มีการรับรู้การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.2.2 ผู้เรียนและสถานประกอบกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินงานโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ (รอจัดสรร)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9.2 ผู้เรียนและสถานประกอบกลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
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โครงการที่ 84
โครงการจัดซือ้ วารสาร หนังสือพิมพ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการศึกษานับว่ามีส่วนสําคัญห้องสมุดจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญ และความจํา
เป็ นมากสํ าหรับนักเรียนนักศึ ก ษา ใช้เป็นแหล่งการค้ นคว้ าหาความรู้ห้ องสมุดจึ งต้องมี วัสดุได้แ ก่
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เพื่อจัดไว้ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาไว้อย่างเพียงพอ และมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องสมุดมีหนังสือที่ทันสมัยและเพียงพอแก่ความต้องการใช้บริการของนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อให้ห้องสมุดมีวารสารและหนังสือที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ บริการแก่นกั เรียนนักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อให้ครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาได้ค้นคว้าประกอบ
การเรียนการสอน
6.2 ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุด
6.3 จัดงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอย่างหลากหลายเหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
6.4 ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการบริหารจัดการห้องสมุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
6.5 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดถูกสุขลักษณะ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. สํารวจความต้องการซื้อวารสารหนังสือพิมพ์
3. ดําเนินการซื้อวารสารหนังสือพิมพ์
4. ให้บริการ
5. สํารวจความพึงพอใจ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน,รายได้สถานศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
งบหน้า
ค่าตอบแทน
รายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
35,000
15,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

35,000

15,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
9.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
9.3 ห้องสมุดมีหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ที่ทันสมัยไว้บริการ ครู – อาจารย์ นักเรียน
นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สร้างแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ ผูใ้ ช้บริการ อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562
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โครงการที่ 85
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปี 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................

- 378 -

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติไทย แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ประเทศไทยได้กําหนดให้ทุก
วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เราในฐานะคนไทยสมควรจะได้ทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ให้รู้ซึ้งการมีภาษาไทยเป็นหนึ่งเดียวในโลก จึงสมควรส่งเสริมให้นักเรียน
นั กศึ กษา ได้ มี นิ สั ยรั กการอ่ าน โดยจั ดให้ นั กศึ กษาได้ อ่ านหนั งสื อหลากหลายประเภท เช่ น หนั งสื อ วารสาร
หนังสือพิมพ์ จุลสาร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.2 เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
5.3 เพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6.2 นักเรียน นักศึกษามีนิสยั รักการอ่านเพิ่มมากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. สรุปโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษามีนิสยั รักการอ่านมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการสังเกตการใช้บริการห้องสมุด
10.2 ประเมินผลจากการสังเกตการณ์ใช้เวลาว่างโดยการอ่านหนังสือ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 86
โครงการปฏิรปู การสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าทีพ่ ลเมือง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและประวัติ
ความเป็นมาของการดํารงชีพอยู่ในท้องถิ่นในสมัยก่อนและเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย และมีความ
ห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสํานึกให้คนไทยทั้งชาติได้
ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือกันทํานุบํารุง ส่งเสริม และอนุรักษ์
ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปและเพื่อสานต่อศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยังคงดํารงอยู่ไว้ให้ลูกหลาน
รุ่นหลังได้เรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และความ
เป็นอยู่ของคนรุ่นหลังในการดํารงชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาคของประเทศ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ ถึงความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เยาวชนรุ่งหลังมีความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของไทย
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของภาษาไทย
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาร่วมมือกันทํานุบํารุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยที่เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาษาไทยซึ่งถือเป็นภาษา
แห่งชาติและเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ ดังนั้นเราควรอนุรักษ์
ภาษาไทยให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานได้ศึกษาถ้าเราคนไทยไม่ช่วยกันรักษา
ไว้สักวันหนึ่งอาจจะไม่มีภาษาไทยให้ลูกหลานใช้ก็เป็นได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 30 สิงหาคม 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 12,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
4,000
ค่าใช้สอย
4,000
ค่าวัสดุ
4,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

12,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียนตามตัวชี้วัด
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 การสังเกตในขณะทํากิจกรรม

- 385 -

โครงการที่ 87
โครงการ Christmas Day
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางจันทรมาส กล่ําเอม
นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์
นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
นางพิไลวรรณ ไทยกล้า
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข
นางนิตยา
คณธี
Mr.Remar Gam-oyket-eng
Mr.EnerGambalaEbalobo

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นยุคข่าวสารและสังคม
ออนไลน์(Social Network) ดังนั้นการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจึงมีความจําเป็น
อย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารในงานอาชีพและในชีวิตประจําวันต่อเยาวชนไทย เพื่อการพัฒนาให้
เยาวชนไทยมีทักษะการฟัง อ่าน พูดและเขียน เป็นสิ่งทีจ่ ําเป็น รวมทัง้ สร้างความตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษาวัฒนธรรมทางภาษาจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการเข้าสังคมเหมาะสม บุคคล
สถานที่และกาลเทศะ ด้วยสาเหตุนี้ผู้รับผิดชอบโครงการจึงจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็นจริง เรียนรู้วัฒนธรรมและสร้าง
เจตคติที่ดี เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน นักศึกษาและน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมร่วมด้วย เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยีเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝกึ ทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
5.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร
5.4 เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา และกล้าแสดงออกมากขึ้น
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
5.6 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักทํางานเป็นหมู่คณะฝึกคิด ฝึกทํารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.7 ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไปในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) จํานวน 1,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความมัน่ ใจ มีความกระตือรือร้น และกล้า
แสดงออกมากขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. วางแผนการดําเนินงาน
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
4. ดําเนินงานโครงการ
5. สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2561 – เดือนธันวาคม 2561
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
8,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
9.2 นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกและมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประยุกต์ใช้ ให้สมดุลและยั่งยืน
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
9.4 นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการทํางานเป็นหมู่คณะ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
10.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดความกล้าแสดงออกตามเกณฑ์การประเมิน
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โครงการที่ 88
โครงการ English Camp
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางจันทรมาส กล่ําเอม
นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์
นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
นางพิไลวรรณ ไทยกล้า
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข
นางนิตยา
คณธี
Mr.Remar Gam-oyket-eng
Mr.EnerGambalaEbalobo

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................

- 390 -

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ดั ง นั้ น การใช้
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารในงานอาชีพ
และในชีวิตประจําวันต่อเยาวชนไทย ดังนั้นการให้เยาวชนไทยได้ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาวัฒนธรรมทางภาษา จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง
ด้วยสาเหตุนี้ผู้รับผิดชอบโครงการจึงจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็นจริง เรียนรู้
วั ฒ นธรรมและสร้ า งเจตคติ ที่ ดี เรี ย นรู้ ม ารยาทางสั ง คมของเจ้ า ของภาษา เสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู้
ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน นักศึกษาและสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตาม
นโยบายของ คสช. มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมร่วมด้วย เพื่อการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนเพิ่มศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
5.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร
5.4 เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องตามมารยาทสังคม
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
5.6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการทํางาน มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ)จํานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ , มีความมัน่ ใจ, มีความกระตือรือร้น
และกล้าแสดงออกมากขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. วางแผนการดําเนินงาน
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
4. ดําเนินงานโครงการ
5. สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2561– เดือนสิงหาคม 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
3,500
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
3,500
ค่าวัสดุ
8,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

15,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
9.2 นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกและมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้นําค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
9.4 นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
10.2 นักเรียน นักศึกษาได้รบั ความรู้ ความเข้าใจและเกิดความกล้าแสดงออกตามเกณฑ์การประเมิน
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โครงการที่ 89
โครงการพัฒนาผูเ้ รียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

2. ลักษณะโครงการ

นายชาตรี
นายพิทักษ์
นางสาวมรรษพร
นายธีระพงษ์
นางสาวรุจจิรา

จันทร์ธีระกุล
อุปัญญ์
สีขาว
กระการดี
รามัญรักษ์

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีบทบาทต่อสังคมปัจจุบันและโลกอนาคต ซึ่ง
นักเรียน นักศึกษาสายวิชาชีพในฐานะที่เป็นเยาวชนคนหนึ่งและต้องใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ในการประกอบวิชาชีพ และการดํารงชีวิตประจําวัน ควรจะมีความรู้ความเข้าใจต่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคมเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางวิทยาการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
5.2 นักเรียน นักศึกษา เห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่มีต่อวิชาชีพของตนเอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
นักเรียน นักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
จํานวน 500 คน ดําเนินงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. วางแผนการดําเนินงาน
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
4. ดําเนินงานโครงการ
5. สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2561– เดือนสิงหาคม 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
15,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

15,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ปวช. และ ปวส. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเห็นความสําคัญของ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อตนเองและวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกต
10.2 สอบถาม
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โครงการที่ 90
โครงการ English Online
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

2. ลักษณะโครงการ

นางนิตยา
คณธี
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายสุเมธ
กิ่งแก้ว
ครูผสู้ อนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เป็นที่ทราบกันดีว่าการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นั้น นอกจากผู้สอนจะจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ทางด้านต่างๆแล้ว ผู้สอนควรจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถที่สําคัญ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู่ใฝ่เรียน มีความเพียรพยายามที่จะแสวงหาความรู้ให้ถึงสุดขอบความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้
2. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษาได้อย่างเชี่ยวชาญ
3. พร้อมเผชิญปัญหาและสามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทักษะการทํางานแบบร่วมมือ ทักษะการเรียนรู้บริบทและสิ่งแวดล้อม
5. มีความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
นอกจากนั้นทักษะที่ผู้สอนต้องใส่ใจ และเพิ่มเติมคือ ทักษะที่ผู้สอนต้องเป็น Coach ไม่ใช่เป็น
Teacher ที่ทําการสอนเพียงอย่างเดียว ตัวผู้สอนก็เป็น Coach หรือเป็น Facilitator ฉะนั้นผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ต้องมีทักษะที่เรียกว่า Twenty-first century skills และต้องมีการเรียนที่เรียกว่า Transformative
learning คือ เรียนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองโดยการจัดการเรียนการสอนแบบActive
learning คือ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทํามากกว่าการฟัง
เพียงอย่างเดียว จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่ง
ทําให้บรรยากาศการเรียนการสอนนั้นไม่น่าเบื่อ ทําให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และเป็น
การฝึกให้ผู้เรียนเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ได้คิด วิเคราะห์ ประเมินค่า และรู้จักการแก้ปัญหา
จากภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนข้างต้นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้สอนสามารถนําไปปรับใช้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน พร้อมทั้งฝึกทักษะการทํางานเป็นกลุ่ม สามารถเป็นได้ทั้งผู้นํา
และผู้ตาม
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนกล้าที่จะคิดนอกกรอบ ทําให้ผู้เรียนได้ฝกึ ทักษะเชิงความคิดสร้างสรรค์ และได้สร้าง
ผลงานทีภ่ าคภูมิใจ
5.4 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น ทําให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี และ
สนุกสนาน
5.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางด้านการวางแผน และการแก้ปัญหา
5.6 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พื้นฐานกระบวนการจัดทําวิดีทัศน์ดิจิตอลและการจัดทําภาพเคลื่อนไหว
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 60 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ , มีความมั่นใจ, มีความกระตือรือร้น และกล้าแสดงออกมากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ลักษณะของกิจกรรม เป็นการนําเสนอคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยการจําลอง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ผ่านการตัดต่อวิดีทัศน์ และนําเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์ของวิทยาลัยฯ
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 วางแผนการดําเนินงาน
2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
3 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
4 ดําเนินงานโครงการ
5 สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
9.2 ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
9.3 ผู้เรียนมีสว่ นร่วมในการเรียน พร้อมทั้งฝึกทักษะการทํางานเป็นกลุ่ม สามารถเป็นได้ทั้งผู้นํา และผู้ตาม
9.4 ผู้เรียนกล้าที่จะคิดนอกกรอบ ทําให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเชิงความคิดสร้างสรรค์ และได้สร้างผลงาน
ที่ภาคภูมิใจ
9.5 ผู้เรียนได้เรียนรู้พื้นฐานกระบวนการจัดทําวิดีทัศน์ดิจิตอลและการจัดทําภาพเคลื่อนไหว
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
10.2 นักเรียน นักศึกษาได้รบั ความรู้ ความเข้าใจและเกิดความกล้าแสดงออกตามเกณฑ์
การประเมิน
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โครงการที่ 91
โครงการ Small Talks Small Tips
คุยกันวันละนิด กับภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคํา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

2. ลักษณะโครงการ

นางธัญสินี
เป็นสุข
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางนิตยา
คณธี
ครูผสู้ อนรายวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างว่าความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยสําคัญ
ต่อ การพัฒนาประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศักยภาพของแรงงาน ซึ่ง
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย จึง
มีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษของคนไทยในทุกๆระดับและสาขาอาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และ
การบูรณาการระหว่างประเทศ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งจะนําโอกาสทางเศรษฐกิจ
และการทํางานร่วมกันแบบไร้พรมแดนของสมาชิกในสังคมโลก โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
สําหรับการติดต่อสื่อสารทุกประเภท จึงมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องสร้างนักเรียน นักศึกษาให้
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้นเนื่องจาก ในศตวรรษที่ 21จะต้องสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคมโลกได้ดี รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้ เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยน สร้างองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
ในด้านต่าง ๆ กับเพื่อนร่วมอาชีพในระดับนานาชาติได้ การมุ่งพัฒนา นักเรียน นักศึกษา ในด้าน
ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว โดยไม่ คํานึ งถึ งการใช้ ภาษาไทยอย่ างถู ก ต้องถือเป็ นปัญ หาใหญ่ใ น
ประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะการสื่อสารทางภาษามีความจําเป็นต้องการการเรียนรู้และใช้ความ
เข้าใจอย่างถูกต้องจากภาษาแม่ของตนเองก่อน การสื่อสารจึงจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหาหลักที่พบในปัจจุบันคือ การใช้ภาษาในรูปแบบการสื่อสารด้วยคําที่ทันสมัย มีความหมายเฉพาะ
กลุ่มโดยขาดความคํานึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช้ การสร้างค่านิยมที่ผิดโดยการใช้
ภาษาที่ผิดจากคําเดิม จึงทําให้เกิดการเขียนภาษาไทยอย่างไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจึงได้จัดโครงการ Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิด กับ
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษวัน ละคํ า โดยเป็น การบูร ณาการของรายวิ ช าภาษาไทยและรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในลักษณะต่าง ๆ เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาของผู้เรียนคนไทยอย่างถูกต้องและยั่งยืนให้ตรงตามความต้องการของ
ประเทศต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มทักษะในการฟัง พูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของภาษาและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาของนักเรียน
นักศึกษา
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เจ้าหน้าที่ และคณะครู จํานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โครงการ Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิด กับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคํา ได้พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษเรียนรู้การออกเสียงและการเขียนคําภาษาไทยอย่างถูกต้อง สร้างเสริม
ความใฝ่รู้ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ลักษณะของกิจกรรม เป็นการนําเสนอคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน พร้อมเสนอคํา
ที่เขียนได้ถูกต้องในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ทุกเช้าวันพุธและวันศุกร์หน้าเสาธง โดยการสอดแทรกเกร็ดความรู้
ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 วางแผนการดําเนินงาน
2 ขออนุญาตดําเนินโครงการ
3 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
4 ดําเนินงานโครงการ
5 สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน มีนาคม 2562 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
9.2 ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
9.3 ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ และสามารถเขียนคําในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
10.2 นักเรียน นักศึกษาได้รบั ความรู้ ความเข้าใจและเกิดความกล้าแสดงออกตามเกณฑ์การประเมิน
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โครงการที่ 92
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษาอังกฤษ231 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางจันทรมาส กล่ําเอม แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปั จ จุ บั น การจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้
ความสามารถของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเป็ น ศู น ย์ ก ลาง และปั จ จุ บั น ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า น
เทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่งหากสถานศึกษาใดมีการจัดการที่ดี มีความพร้อมทางด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการ การบริการ การพัฒนางานด้าน
อื่ น ๆ และการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และเนื่ อ งจากห้ อ งเรี ย น
ภาษาอังกฤษ231แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ยังขาดชุดคอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์พร้อมจอที่ใช้ใน
การเรียนการสอน ดังนั้นจึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา และใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บอร์ดชานอ้อยพร้อมกระจก (ขนาด 1.20 * 2.40 เมตร) จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดําเนินการ
3. รายงานผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ231แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ อาคาร 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
-บอร์ดชานอ้อยพร้อมกระจก
(ขนาด 1.20 * 2.40 เมตร) 1 ชุด
รวมทั้งสิน้

3,000
3,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บอร์ดชานอ้อยพร้อมกระจก (ขนาด 1.20 * 2.40 เมตร) จํานวน 1 ชุด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 93
โครงการปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางธัญสินี เป็นสุข

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันห้องเรียน 121 คือห้องเรียนวิชาภาษาไทย มีนักเรียนผลัดเปลี่ยนเข้าเรียนตลอดเวลา
ดังนั้นครุภัณฑ์ที่อํานวยความสะดวกให้นักเรียนจึงไม่เพียงพอคือ พัดลม และสําหรับครูคือตู้เก็บ
เอกสารที่สามารถล็อกเก็บวัสดุการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากมีการสูญหายบ่อย
ดังนั้น เพื่อให้ห้องเรียนมีคุณภาพ ผู้เรียนนั่งเรียนอย่างมีความสุข จึงควรจัดหาครุภัณฑ์
ดังกล่าวไว้ในห้องเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียน
5.2 เพื่อเก็บวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ได้อย่างปลอดภัยใช้งานได้นาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 พัดลมเพดาน
จํานวน 2 ตัว ราคา 1,600 บาท
6.1.2 ตู้เก็บเอกสาร 1 หลัง (บานเลื่อน) ราคา 3,500 บาท
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
6.2.2 ครูมีตู้จัดเก็บเอกสารสําคัญและวัสดุ สื่อการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
2. พัสดุดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์
3. ติดตั้งครุภัณฑ์ในห้องเรียนพร้อมสําหรับการใช้งาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปีการศึกษา 2561-2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
ห้องเรียนภาษาไทย 121
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,700 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-พัดลมเพดาน จํานวน 2 ตัว
-ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 หลัง
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

3,200
3,500
6,700

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน นักเรียนที่เข้ามาเรียนก็จะมีสุขภาพกายที่ดี สดชื่นแจ่มใส
9.2 ครูมีตู้สําหรับจัดเก็บเอกสารสําคัญและสื่อวัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สังเกตนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องเรียน 121
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โครงการที่ 94
โครงการปรับปรุงห้องเรียนสังคมศึกษา 123 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสุธาสินี แกมนิล

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ห้องเรียนสังคมศึกษา 123 เป็นห้องเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
กับวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เศรษฐกิจพอเพียง ที่เกี่ยวข้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นมาของชาติ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความ
เจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก ซึ่งหากนักเรียนมีการจัดบรรยากาศให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในระดับมาก (แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
ครุภัณฑ์ประจําห้องเรียน ปีการศึกษา 2559) และการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงห้องเรียนสังคมศึกษา 123 ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ยังขาดชุด
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์และจอที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ต้องใช้เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ สําหรับห้องปฏิบัติการ 123 เพื่อ
พัฒนาห้องเรียนสังคมศึกษาให้มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการและสร้างความพึงพอใจของผู้เรียนใน
ระยะยาว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ 332
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โปรเจคเตอร์พร้อมจอ จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีห้องสังคมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ100 %
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
ห้องเรียนสังคมศึกษา 123 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ อาคาร 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้ของสถานศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 22,000
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ
จํานวน 1 ชุด
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ จํานวน 1 ชุด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ

บาท
รายได้
สถานศึกษา

22,000
22,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 95
โครงการจัดหาครุภัณฑ์การพัฒนาการเรียนการสอน แผนกวิชาสามัญ สาขาวิชาภาษาไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุผล
ด้วยการเรียนการสอนของแผนกวิชาสามัญสาขาวิชาภาษาไทยเป็นการเรียนในภาคทฤษฎี
และจัดการเรียนการสอนให้ทุกแผนกวิชาที่จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับ
ใช้ กั บ วิ ช าอื่ น ๆต่ อ ไปเพื่ อ ให้ ก ารเรี ย นการสอนเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด จึ ง จะต้ อ งมี ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้
ประกอบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงคุณภาพ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา มีการเรียนรู้ในการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาที่เรียนวิชาภาษาไทยแต่ละภาคเรียนจํานวน
450 - 500 คน และครูจํานวน 3 คน ได้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
ยุคดิจิตอลและทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 สิงหาคม 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,800 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-ถ่านใช้สําหรับไมค์ลอย
1,300
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-ไมค์ลอย 1 ชุด
รวมทั้งสิน้

3,500
4,800

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 แผนกวิชาสามัญสาขาวิชาภาษาไทย มีไมค์ลอยทีม่ ีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 96
โครงการปรับปรุงห้องเรียน 734 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางนิตยา คณธี

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ห้องเรียนสังคมศึกษา 734 เป็นห้องเรียนทฤษฎี เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอั ง กฤษ ทั้ ง ในระดั บ ปวช.และปวส.ซึ่ ง เป็ น ภาษาที่ ใ ช้ สื่ อ สารในระดั บ สากล สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา โดยการปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู้ จะต้องเน้นการสื่อสารที่เริ่มจากการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามลําดับนั้น
รวมไปถึงการเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อไปปรับใช้ในวิชาชีพ หรือใช้เพื่อการศึกษาขั้นสูงต่อไป และเพื่อ
เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้นในระยะยาว อุปกรณ์ที่จะนํามาใช้เป็นสื่อในการ
จัดการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญยิ่ง ซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ต้องใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ด้านการพัฒนาทักษะที่สําคัญทั้ง 4 ด้านของภาษา คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน
และทักษะการเขียน โดยจะเน้นในทักษะการฟังเป็นอันดับแรก เนื่องจากการฟังภาษาจากหลักการ
ออกเสียงที่ถูกต้องจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเลียนแบบ ทําให้เกิดการออกเสียงที่ถูกต้องตามมาเป็นลําดับ
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียนทฤษฎี 734
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ชุดลําโพง Wireless พร้อมไมค์ไร้สาย จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีห้องเรียนภาษาอังกฤษ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
และสามารถพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 100 %
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
ห้องเรียนทฤษฎี 734 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ อาคาร 7
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-ลําโพง Wireless พร้อมไมค์ไร้สาย
รวมทั้งสิน้

3,500
3,500

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ลําโพง Wireless พร้อมไมค์ ไร้สาย จํานวน 1 ชุด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 97
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายพิทักษ์ อุปัญญ์
ดร. มรรษพร สีขาว
นายชาตรี จันทร์ธีระกุล

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีบทบาทต่อสังคมปัจจุบัน
และโลกอนาคต เพื่อปลูกฝังและถ่ายทอดความรู้ให้กับ นักเรียน นักศึกษา สายวิชาชีพที่ต้องใช้ในการ
ประกอบอาชี พ และในชีวิต ประจํ าวัน ให้มีค วามรู้ค วามเข้ าใจต่ อความก้า วหน้ าทางวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและความก้าวหน้า
ของโลก การพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัย สนองตอบความ
ต้องการของจัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และเรียนอย่างมีความสุข
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีครุภัณฑ์ที่มีเพียงพอใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและทันสมัยใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.จัดทํารายงานการขอซื้อขอจ้าง
3. ดําเนินการ
4.รายงานผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,400 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- ไมค์โครโฟนพร้อมสายอย่างดี
จํานวน 3 ชุดๆละ 1,500 บาท
- เครื่องชั่งสารเคมีดิจิตอล
จํานวน 1 ชุดๆละ 4,200 บาท
-เครื่องวัด pH แบบปากกา
จํานวน 2 อันๆละ 1,600 บาท
-ชุดเครื่องขยายเสียง 1 ชุด
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ไมค์โครโฟนพร้อมสาย อย่างดี 3 ชุด
9.2 เครื่องชั่งสารเคมีดิจิตอล 1 ชุด
9.3 เครื่องวัด pH แบบปากกา 2 อัน
9.4 ชุดเครื่องขยายเสียง 1 ชุด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบประเมินผล
10.2 แบบรายงานผลโครงการ

4,500
4,200
3,200
3,500
15,400

หมายเหตุ
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โครงการที่ 98
โครงการปรับปรุงห้องเรียนคณิตศาสตร์ (132)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายธีระพงษ์ กระการดี

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนและการสอนให้
เป็นไปตามกรอบแนวการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาไทยในยุค 4.0 ที่มุ่งหวังให้
ผู้ เ รี ย นสามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองตามความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คลโดยอาศั ย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันห้องเรียนห้องไม่เอื้ออํานวย
ต่อการเรียนรู้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนคณิตศาสตร์หอ้ ง 132 ให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนวิสัยในการมองและเรียนผ่านโปรเจคเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
จํานวน 1 ห้อง
6.1.1 ห้องเรียนคณิตศาสตร์ (132)
6.1.2 นักเรียนนักศึกษาทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ห้องเรียนคณิตศาสตร์(132) มีความพร้อมต่อการเรียนรู้
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าเรียนในห้อง 132 มีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1.เขียนโครงการ
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3.ดําเนินการปรับปรุงห้องเรียนคณิตศาสตร์(132)
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ สิงหาคม – กันยายน 2561
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ (132) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 12,400 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
6,400
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ห้องเรียนคณิตศาสตร์มคี วามเอื้อต่อการเรียนรู้
9.2 ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
9.3 ผู้เรียนเกิดทัศนวิสัยในการมองและเรียนผ่านโปรเจคเตอร์
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ติดตามการขออนุมัติโครงการ
10.2 ติดตามการดําเนินการตามโครงการ
10.3 สํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่เข้าใช้ห้องเรียน 132

6,000
12,400

หมายเหตุ
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โครงการที่ 99
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางธัญสินี เป็นสุข

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากการเรียนในยุค4.0 เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนที่รู้ที่หลากหลาย ครูผสู้ อนจึง
จําเป็นต้องหาสื่อหรือนวัตกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนสื่อที่ช่วยในการสอนได้มาก
ขึ้นคือ โปรเจคเตอร์หรือเครื่องฉายภาพ
ดังนั้น เพื่อให้หอ้ งเรียนมีประสิทธิภาพจึงขอจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นจากการดูและการฟัง
5.2 เพื่อให้ครูผู้สอนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องโปรเจคเตอร์จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น
6.2.2 ครูจัดหาสื่อที่หลากหลายนํามาสอนนักเรียนได้มากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1.เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
2. พัสดุดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์
3. ติดตั้งครุภัณฑ์ในห้องเรียนพร้อมสําหรับการใช้งาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปีการศึกษา 2561-2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
ห้องเรียนภาษาไทย 121
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 22,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องโปรเจคเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้รับความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ ทําให้การเรียนไม่น่าเบื่อ
9.2 ครูมสี ื่อการสอนที่หลาหลายทันสมัยมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สังเกตนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องเรียน 121

22,000
22,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 100
โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

นายสิทธิชัย เสาเสนา และครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ทํา รูป้ ฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3และ ปวส.2 ทีล่ งทะเบียนเรียน
วิชาโครงการ จะต้องจัดทําโครงการวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โดยใช้ความรู้ ความชํานาญ และ
ทักษะทางวิชาชีพในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการและนําเสนอเพื่อเผยแพร่
ผลงาน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เผยแพร่ผลงานโครงการวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2
5.2 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 5
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผลงานจากการดําเนินการโครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 จํานวน ผลงาน
6.1.2 ผลงานจากการดําเนินการโครงการวิชาชีพ ระดับ ปวส.2 จํานวน ผลงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพและนําไปประยุกต์เพื่อพัฒนาผลงานด้าน
วิชาชีพ
7. ขั้นตอนการดําเนินงาน
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ขั้นตอนดําเนินการ
3 ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
500
ค่าวัสดุ
1,500
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

2,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการดําเนินงานโครงการวิชาชีพ
9.2 นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการเผยแพร่และนําเสนอผลงานโครงการวิชาชีพ
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ
10.1 การใช้งานของนักเรียน โดยสอบถาม / สัมภาษณ์นักเรียน

หมายเหตุ

- 443 -

โครงการที่ 101
โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

นายสิทธิชัย เสาเสนา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้/ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 เงื่อนไข

 มีเหตุผล

 มีภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี

 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 มิติ)
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ทํา รูป้ ฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนที่หลากหลาย ครบถ้วน
ได้แก่ ครู ผู้สอน วัสดุครุภัณฑ์ การบริหารจัดการชั้นเรียน ตลอดจนอาคารสถานที่ หรื อห้องเรียนที่ มี
บรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งล้วนแล้วมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยทําให้การจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจแบบมืออาชีพ บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายและอัตลักษณ์ ของหลักสูตรฯ ได้ ดังนั้นจึงต้ องมีการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 7 เพื่อเป็น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2562
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 7 (723) เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ระบบไฟฟ้าและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จํานวน 1ชุด
จํานวน 2ตัว
6.1.2 เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU
6.1.3 ผ้าม่านกันแสงแดด
จํานวน 65 ตรม.
6.1.4 เครื่องขยายเสียงพร้อมลําโพง
จํานวน 1ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. ขั้นตอนการดําเนินงาน
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ขั้นตอนดําเนินการ
3 ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 – สิงหาคม 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 153,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

153,000
153,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผสู้ อน และนักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
10.1 การใช้งานของนักเรียน โดยสอบถาม / สัมภาษณ์นักเรียน
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โครงการที่ 102
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ห้องเรียน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางอุบล ไชยโย หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนที่หลากหลาย
ครบถ้วน ได้แ ก่ ครูผู้ สอน วัส ดุครุภัณฑ์ การบริหารจัดการชั้นเรียน ตลอดจนอาคารสถานที่ หรือ
ห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งล้วนแล้วมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยใน
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติการอาหารและโภชนาการแบบมือ
อาชีพ บรรลุผลตามจุดหมายและอัตลักษณ์ของหลักสูตรฯ ได้ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงห้องเรียน
แผนกอาหารและโภชนาการเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มคี วามเหมาะสมกับการเรียนการสอน
5.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 พัดลมโคจรขนาด 18 นิ้ว ห้อง 211 จํานวน 6 ตัว
6.1.2 ตู้เย็นขนาด 12.5 คิว ห้อง 211 จํานวน 1 หลัง
6.1.3 เครื่องผสมอาหาร จํานวน 2 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการมีเจตคติที่ดีและมีความพร้อมในการเรียน
6.2.2 การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อการอนุมัติ
2. จัดทํารายงานการซื้อขอจ้าง
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียน 211 และห้อง 212 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 175,600 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-พัดลมโคจรขนาด 18 นิ้ว
จํานวน 6 ตัว
-ตู้เย็น 12.5 คิว จํานวน 1 หลัง
-เครื่องผสมอาหาร
จํานวน 2 เครือ่ ง
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

9,600
42,000
124,000
175,600

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผสู้ อน และนักเรียนสามารถใช้ห้องปฏิบัติการอาหารที่มีความพร้อมในการจักการเรียน
การสอนของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบประเมินผล
10.2 แบบรายงานผลโครงการ
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โครงการที่ 103
โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางอุบล ไชยโย หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจั ดการเรียนการสอนที่ มี ประสิทธิ ภาพนั้ น จะต้ องอาศัยปัจจั ยสนั บสนุ นที่ หลากหลาย
ครบถ้ วน ได้ แ ก่ ครู ผู้ ส อน วั สดุ ครุ ภั ณฑ์ การบริ หารจั ดการชั้ นเรี ยน ตลอดจนอาคารสถานที่ หรื อ
ห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งล้วนแล้วมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยใน
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติการอาหารและโภชนาการแบบมือ
อาชีพ บรรลุผลตามจุดหมายและอัตลักษณ์ของหลักสูตรฯ ได้ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงห้องเรียน
แผนกอาหารและโภชนาการเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนแผนกอาหารและโภชนาการ
5.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ระบบไฟฟ้า
จํานวน 1 ชุด
6.1.2 ระบบแก๊ส
จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ห้องปฏิบัติการที่มคี วามพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 63,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
63,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ
-ระบบไฟฟ้า
-ระบบแก๊ส

63,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผสู้ อน และนักเรียนสามารถใช้ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการที่มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 การใช้งานของนักเรียน โดยสอบถาม / สัมภาษณ์นักเรียน
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โครงการที่ 104
โครงการปรับปรุงห้องศิลปะประดิษฐ์ 225
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากสภาพปัจจุบันกระจกปูพื้นโต๊ะปฏิบัติการ ห้องศิลปะประดิษฐ์ 225 เกิดการชํารุด
แตกร้าว ไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ ทําให้เกิดอันตรายต่อผู้เรียน จึงจําเป็นต้องเปลี่ยน
กระจกใหม่
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายในการใช้โต๊ะปฏิบัติการ
ห้องศิลปประดิษฐ์ 225
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เปลี่ยนกระจกปูพื้นโต๊ะปฏิบัติการห้องศิลปะประดิษฐ์ 225 ทั้งหมด 5 แผ่น
ขนาด 1 X 2 เมตร / แผ่น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษา สามารถใช้โต๊ะปฏิบัติการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ขั้นตอนดําเนินการ
3 ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-กระจกปูพื้นโต๊ะปฏิบัติการ
จํานวน 5 แผ่น
รวมทั้งสิน้

20,000
20,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้โต๊ะปฏิบัติการในการเรียนการสอนอย่างปลอดภัย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 105
โครงการจัดหาครุภัณฑ์แผนกแฟชั่นและสิง่ ทอ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวรัชนิกร

ยอดดี

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษากําหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยจัดให้มีความ
เหมาะสมของอาคารเรียนและผู้เรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน และมีความจําเป็นในการ
เนื่องจากห้องปฏิบัติการของแผนกวิขาแฟชั่นและสิ่งทอ ขาดแคลดเตารีดที่ใช้ในการเรียนการสอน
ซึ่งแผนกวิชาฯไม่ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์มาเป็นระยะเวลานานแล้ว และแผนกวิชาฯได้มีการจัดการ
เรียนการสอนให้กันนักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาและต่างแผนกวิชา เตารีดผ้าที่มีอยู่สภาพเก่าและไม่
มีประสิทธิภาพ ล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนการสอนควรมีเครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย และเพียงพอกับนักเรียนนักศึกษาที่มาเรียน
ในแผนกวิชาฯ แผนกวิชาฯจึงขอจัดซื้อเตารีดไอน้ําชนิดแยกหม้อต้ม จํานวน 2เครื่อง เพื่อติดตั้งที่
ห้องห้องปฏิบัติการ จํานวน 2 ห้อง และเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเงื่อนไข
คุณภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
5.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีห้องปฏิบัติการที่มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน จํานวน 2ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีห้องปฏิบัติการที่มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
6.2.2 มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัย
6.2.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 -มีนาคม 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
ห้องปฏิบัติการ 223,323วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-เตารีดไอน้ํา จํานวน 2 เครื่อง
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีห้องปฏิบัติการที่มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน
9.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ด้านครุภัณฑ์ที่ทันสมัย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

10,000
10,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 106
โครงการซ่อมบํารุงจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ (แบบควบคุมการทํางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวรัชนิกร

ยอดดี

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษากําหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยจัดให้มีความ
เหมาะสมของอาคารเรียนและผู้เรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน และมีความจําเป็นในการ
เนื่องจากจักเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ (แบบควบคุมการทํางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ต้องมีซ่อมบํารุง
ทุกๆๆปี เพื่อคงประสิทธิภาพของจักรให้มีคณ
ุ ภาพของจักรคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาจึงขอจัดซ่อมจักร
เย็บผ้าเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จําเป็นของนักเรียนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ และเพื่อให้
นักเรียนมีจักรเย็บผ้าที่มีคุณภาพจึงต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี และเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเงื่อนไขคุณภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อซ่อมบํารุงรักษาจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่ชํารุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
5.2 เพื่อให้นักเรียนมีจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในรายวิชาที่เปิดสอน
5.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ซ่อมบํารุงรักษาประจําปี จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ จํานวน 12 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน.
6.2.2 มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
6.2.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินงาน
ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
ระยะเวลาดําเนินโครงการ
 สถานที่ดําเนินโครงการ
ห้องปฎิบัติการ223วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
6,600
ค่าวัสดุ
3,400
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
9.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทําให้นกั เรียนได้ใช้จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 107
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
นายสายชล พรมมาพงษ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่งหากสถานศึกษาใดมีการจัดการที่ดี มีความพร้อมทางด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการ การบริการ การพัฒนางานด้าน
อื่นๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเนื่องจากศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(SALL) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต และมีสื่อ
ภาพยนตร์ในรูปแบบแผ่น DVD บริการเพื่อให้ผู้ทสี่ นไจเข้าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้
อุปกรณ์มีการชํารุดและไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับนักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการ ดังนั้นจึงขอ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ในการบริการให้กับนักเรียน นักศึกษา และใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง ราคา/หน่วย 4.990 บาท รวม 4,990 บาท
6.1.2 หูฟังแบบครอบศรีษะ จํานวน 25อัน ราคา/หน่วย 300 บาท รวม 7,500 บาท
6.1.3 Mouse จํานวน 10อัน ราคา/หน่วย 250 บาท รวม 2,500 บาท
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการเรียนรู้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดําเนินการ
3. รายงานผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2561ถึง เดือนกันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อาคาร 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 14,990 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง
-หูฟัง 25 อัน
-Mouse 10 อัน
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

4,990
7,500
2,500
14,990

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและมีอุปกรณ์ให้บริการอย่าง
ครบถ้วนทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 108
โครงการจัดซือ้ สื่อประกอบการสอน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
นายสายชล พรมมาพงษ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปั จ จุ บั น การจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้
ความสามารถของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเป็ น ศู น ย์ ก ลาง และปั จ จุ บั น ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า น
เทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่งหากสถานศึกษาใดมีการจัดการที่ดี มีความพร้อมทางด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการ การบริการ การพัฒนางานด้าน
อื่นๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเนื่องจากศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (SALL) มีสื่อภาพยนตร์ในรูปแบบแผ่น DVD บริการเพื่อให้ผู้ที่สนไจเข้าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้แผ่น DVD มีการชํารุดและไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับนักเรียน
นักศึกษาที่มาใช้บริการ ดังนั้นจึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
และทันเหตุการณ์มากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ในการบริการให้กับนักเรียน นักศึกษา และใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สื่อภาพยนตร์ประเภท DVD
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการเรียนรู้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดําเนินการ
3. รายงานผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2561ถึง เดือนกันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อาคาร 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
เงินค่าหนังสือ
ค่าตอบแทน
เรียน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
50,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

50,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและมีอุปกรณ์ให้บริการอย่าง
ครบถ้วนทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 109
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 331
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน
แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พรบ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

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

 Democracy (ด้านการปกครองประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
 Drug-Free (ด้านการส่งเสริมภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้ ้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ห้องปฏิบัติการ 331 แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา เช่น การเลขานุการ การจัดประชุม เทคนิคการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสาร
บรรณ การใช้เครื่องใช้สํานักงาน พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้การจัด
ห้องเรียน และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ให้สอดคล้องกับการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนใน
ระดับมาก และเพื่ออํานวยความสะดวกในงานขั้นผลิตต่าง ๆ
แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงานจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
331 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการ 331
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน มีห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ / ระยะเวลา / สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ / ทรัพยากร / และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องพิมพ์ระบบ All in One
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เครื่องพิมพ์ระบบ All in One จํานวน 1 เครื่อง
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

5,500
5,500

หมายเหตุ
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โครงการที่ 110
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ครูศุภรลัคน์ นนท์แก้ว

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

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

- 481 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความมีความรู้
ความสามารถประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก หาก
สถานศึกษาใดมีการบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะ
ส่งผลให้การบริหารจัดการ การบริการ การพัฒนางานด้านอื่นๆ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้น เนื่ อ งจากแผนกวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ เปิ ด ทํ า การเรี ย นการสอนในปี
การศึกษา 2561 เป็นปีแรก ซึ่งยังขาดความพร้อมได้ทางโต๊ะเรียนและเก้าอี้ ในการจัดการเรียนการ
สอน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการโลจิสติกส์ นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์อย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามสภาวะการแข่งขันทางการค้า การลงทุน และการ
จัดการศึกษาที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยิ่งต้องพัฒนาความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางาน พัฒนาตนเองโดยมุ่งหวัง
ให้ ครูและนักเรียนนักศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ความรู้และนําไปใช้ได้
อย่างชัดเจนการจัดการองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ ในกลุ่มอาเซียนนับว่ามีความสําคัญมากต่อการนํา
ความรู้มาพัฒนา ถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรม แต่การมองที่ก้าวไกลนั้น ผู้ถ่ายทอดควรได้รับการศึกษา
อบรม และพัฒนาเฉพาะด้านอย่างเข้าถึง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เล่งเห็นความสําคัญดังกล่าวมีมติในการเสนอโครงการปฏิรูปการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานในยุค 4.0 โดยเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการโลจิสติกส์
ระบบทวิภาคีและปกติ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหา ครุภัณฑ์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา และใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เก้าอี้แบบโพลีเลคเชอร์ ที่สามารถปรับพับได้ เคลื่อนย้าย และจัดเก็บได้ จํานวน 40 ตัว
6.1.2 กระดานฟลิปชาร์ทไวท์บอร์ดแบบมีขาตั้งและเคลื่อนย้าย และจัดเก็บได้ จํานวน 3อัน
6.1.3 เครื่องพิมพ์แบบ deskjet printer (All in one) จํานวน 1 เครื่อง
6.1.4 โปรเจคเตอร์ พร้อม ติดตั้ง จอรับภาพ จํานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 แต่งตั้งคณะทํางาน
3 ประชุมคณะทํางาน
4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์,ประสานวิทยากร
5 จัดอบรมนักเรียนนักศึกษา
6 ดําเนินการจัดทําโครงการ
7 นักเรียนนักศึกษานําเสนอโครงการ
8 สรุปและประเมินผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
สถานที่ดําเนินโครงการห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
 สถานที่ดําเนินโครงการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 58,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-เก้าอี้โพลีเลคเชอร์แบบพับได้
26,000
จํานวน 40 ตัว
- กระดานฟลิปชาร์ทไวท์บอร์ดแบบ
6,000
มีขาตั้งจํานวน 3 อัน
- เครื่องพิมพ์แบบdeskjet
4,500
(All in one) 1 เครื่อง
22,000
- โปรเจคเตอร์ พร้อม ติดตั้ง
จอรับภาพ จํานวน 1 เครื่อง
รวมทั้งสิน้
58,500

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เก้าอี้แบบโพลีเลคเชอร์ ที่สามารถปรับพับได้ เคลื่อนย้าย และจัดเก็บได้ จํานวน 40ตัว
9.2 กระดานฟลิปชาร์ทไวท์บอร์ดแบบมีขาตั้งและเคลื่อนย้าย และจัดเก็บได้ จํานวน 3 อัน
9.3 เครื่องพิมพ์แบบ deskjet printer (All in one) จํานวน 1 เครื่อง
9.4 โปรเจคเตอร์ พร้อม ติดตั้ง จอรับภาพ จํานวน 1 เครื่อง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 111
โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มคี ุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มี น โยบายให้ แ ต่ ล ะแผนกวิ ช านํ า นั ก เรี ย น
นักศึกษาศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเองนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจึงได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ทุกแผนกวิชา นํานักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานตามสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและ
พื้นที่ จั งหวั ดใกล้เคี ยง เพื่ อให้นักเรียน นักศึ กษา ได้ รับประสบการณ์ จากการศึ กษาดู งาน และ
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
ด้วยการเรียนการสอนของแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นการเรียนในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะต้องมีการเรียนรู้นอกชั้นเรียนเพื่อ
เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของ
ตนเอง
5.3 เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับ ปวช.3 จํานวน 23 และ
ปวส. 1 จํานวน 10 คน และครู จํานวน 4 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเอง รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- ใช้เงินระดมทรัพย์จากผู้เรียน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันมีจํานวนลดลง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 112
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการลีลาการผสมเครื่องดื่ม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศ
เป็นอย่างมาก แต่ประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีทักษะในการแสดงลีลาในการผสม
เครื่องดื่ม ดังนั้นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่มจึงเป็นการฝึกปฏิบัติให้นักเรียน
ได้เกิดทักษะในการแสดงลีลาการผสมเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวเกิดทักษะในการแสดงลีลาการผสมเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อให้นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยว 40 คน ได้ฝึกทักษะในการแสดงลีลาผสมเครือ่ งดื่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยว มีความรู้ เกิดทักษะในการแสดงลีลาผสมเครื่องดื่ม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ภาคเรียนที่ 2/2561 และ 1/2562
 สถานที่ดําเนินโครงการแผนกวิชาการท่องเที่ยว
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
8,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

8,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันมีจํานวนลดลง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 113
โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประจําปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สจุ ริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจัดอาชี วศึ ก ษาระบบทวิ ภาคี เป็ น นโยบายที่สํ าคั ญ ของสํ านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและ
สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถาน
ประกอบการ
การจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาเครือข่ายครู
ฝึกในสถานประกอบการ ตลอดจนการสัมมนานักเรียนฝึกอาชีพ และรายงานการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ จึงเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ดี
ยิ่งขึ้น ดังนั้นแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวจึงได้จัดทําโครงการโครงการเตรียมความพร้อมใน
การฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
โดยนํานักศึกษาเข้าสัมภาษณ์เพื่อขอรับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาแก่นักเรียน
5.2 เพือ่ เตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพให้กับนักศึกษา
5.3 เพือ่ ให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 40 คน และครู จํานวน 4 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการอาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเอง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
10,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษา มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
9.2 นักศึกษา ได้บรูณาการการเรียน นอกห้องเรียน เสริมสร้างประสบการณ์จริง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 114
โครงการติดตัง้ หลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารแผนกท่องเที่ยว
แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประจําปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สจุ ริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง(4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวยังไม่มีหลังคาทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียน ซึ่งในฤดู
ฝนทําให้นักเรียน นักศึกษาที่เดินเรียนระหว่างอาคารเรียน เปียกฝนและเป็นอุปสรรคในการเรียนการ
สอน ทางแผนกวิชาจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินเรียนระหว่างอาคาร
เรียนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความสะดวกในการเดินไปเรียนระหว่างอาคารเรียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 62 คน ครู 4 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน……………………………..
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ……………….. บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนได้ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
9.2 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
รองบเหลือ
จ่าย จัดสรร
ภายหลัง
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โครงการที่ 115
โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ สาขาพนักงานบริการ
อาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประจําปีการศึกษา 2562
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มคี ุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
อุตสาหกรรมบริการ ( SERVIC INDUSTRY ) โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพการโรงแรม เป็นธุรกิจที่ต้อง
อาศัยแรงงานจากบุคลากรที่มที ักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อบริการให้กับผูใ้ ช้บริการเกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุด อีกทั้งเป็นสาขาวิชาชีพหนึ่งที่ผู้เรียนต้องได้รับการสนับสนุนในการได้รับประสบการณ์ก่อนไป
ประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนต่อไป
สถาบั นการศึ กษามี ส่ วนสํ าคั ญในการผลิ ตบุ คลากรในแต่ ละวิ ชาชี พ โดยเฉพาะในปั จจุ บั น
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย สั งกั ด กรมอาชี ว ศึ ก ษาได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การเปิ ด สอนในหลั ก สู ต ร
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้พัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมมีความหลากหลาย
เป็นการประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะทําให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสพัฒนาและยกระดับตนเองอีก
ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นเครื่องมือช่วยในการฝึกหัดปฏิบัติการจริงและประยุกต์ในการ
เรียนการสอน อีกทั้งเป็นการสร้างหนทางสายอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาทักษะในงานการบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
ให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5.2 เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ สาขาพนักงานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จํานวน 20 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จํานวน 20 คน
ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ สาขาพนักงานการบริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร คิดเป็นร้อยละ 50
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
5,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันมีจํานวนลดลง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 116
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพเขียนแบบ (524 สาขาวิชาการออกแบบ)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ครู จุฑามาศ ช้อนนาค (ครูผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 524)
2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากแผนกวิชาออกแบบ มีการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์รวมถึงการสอนร่วมกันในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก การเรียนรู้ด้านการออกแบบจาก
การค้นคว้าในส่วนของห้องเรียนเฉพาะทาง จําเป็นต้องปรับปรุงบรรยากาศห้องเรียนเพราะพื้นที่เป็น
กระเบื้องเดิมหมดอายุการใช้งานมีบางส่วนแตกเป็นอันตรายแก่นักเรียนนักศึกษา พร้อมการวางราง
สายไฟคอมพิวเตอร์ใหม่โดยขอซื้อเฉพาะอุปกรณ์บางส่วนแล้วดําเนินการติดตั้งเองตามประมาณการ
ให้เพียงพอกับจํานวนผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น และทางการเรียนการสอนจําเป็นต้องเครื่องพิมพ์สี injet ขนาด
A3 ระบบแท้งค์หมึกในตัว เพื่อทําการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบสากล ช่วย
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องพิมพ์ขนาด A3 ตัวเดิม ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ไม่
สามารถซ่อมได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนออกแบบ เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ให้มบี รรยากาศและความพร้อม
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงห้องเรียนเชิงปฏิบัติการด้านออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายใน ให้
นักเรียน นักศึกษาแผนกออกแบบเรียนรู้จากของจริงและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนด้านการ
ออกแบบ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องพิมพ์สี injet ขนาด A3 ระบบแทงค์หมึกในตัว จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ห้องเรียนออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง ที่มีบรรยากาศเหมาะสม
กับการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ขั้นตอนดําเนินการ
3. ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 14,900 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องพิมพ์สี injet ขนาด A3
จํานวน 1 ชุด
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน
9.2 มีบรรยากาศเหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

14,900
14,900

หมายเหตุ
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โครงการที่ 117
โครงการส่งเสริมการทําโครงการวิชาชีพ สําหรับผูเ้ รียนแผนกวิชาการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี.

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ตามนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาซึ่ ง
ประกอบด้วยจุดเน้น และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ทั้งการประเมินภายในและการประเมิน
ภายนอก เพื่อให้การเรียนการสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ประกอบกั บ แผนการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้เรียนระดับ ปวช.
3 และ ปวส.2 ทุกคน จะต้องเรียนวิชาโครงการวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนํา
ความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เรียนมา ประยุกต์ใช้ในการจัดทําโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาการ
บัญชี เห็นความสําคัญในการทําจัดทําโครงการวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทําโครงการ
ส่งเสริมการทําโครงการวิชาชีพ สําหรับผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
นั ก ศึ ก ษาในแผนกวิ ช าการบั ญ ชี สามารถจั ด ทํ า โครงการวิ ช าชี พ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาการบัญชี สามารถจัดทําโครงการวิชาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี จํานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาการบัญชี สามารถจัดทําโครงการวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีรายงานฉบับสมบูรณ์ ( 5 บท) ไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 แต่งตั้งคณะทํางาน
3 ประชุมคณะทํางาน
4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์,ประสานวิทยากร
5 จัดอบรมนักเรียนนักศึกษา
6 ดําเนินการจัดทําโครงการ
7 นักเรียนนักศึกษานําเสนอโครงการ
8 สรุปและประเมินผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561– มีนาคม 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
จํานวนเงิน
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,800
ค่าใช้สอย
1,200
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาการบัญชี สามารถจัดทําโครงการวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานโครงการวิชาชีพฉบับสมบูรณ์ ( 5 บท)
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 118
โครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกวิชาการบัญชี.

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันเงินเป็นปัจจัยจําเป็นสําหรับคนทุกคน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากเราใช้ไปโดยไม่ยั้งคิดหรือ
ฟุ่มเฟือยปัจจัยชนิดนี้ก็จะหมดไปโดยฝากความลําบากไว้ให้กับเราในอนาคตดังนั้นการออมเงินจึงเป็น
เรื่องสําคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติให้สม่ําเสมอควรปลูกฝังการประหยัดเงินตั้งแต่อายุน้อยเพื่ออนาคตจะได้
ไม่ต้องพบเจอกับความจน และความลําบาก
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งทําหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานธนาคาร
โรงเรี ย น วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให้
นักเรียน นักศึกษารักการออม และได้รู้จักการออมบนพื้นฐานการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง จึงได้จัดทํา
โครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียนขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้นักเรียน นักศึกษารักการออม และได้รู้จักการออมบนพื้นฐานการดํารงชีวิต
อย่างพอเพียง
5.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสําคัญของการออม รู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม
ส่งผลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร้อยละ 80 มีบญ
ั ชีเงินฝากในธนาคาร
โรงเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เห็นความสําคัญของการประหยัดและ
อดออม และมีการใช้จา่ ยในชีวิตประจําวันอย่างพอเพียง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3 จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภณ
ั ฑ์
4 ดําเนินการตามโครงการ
5 สรุปผลโครงการ
กิจกรรมทีท่ ํา
1. ประกวดวาดภาพส่งเสริมการออมเงินหัวข้อ “เด็กดีมีเงินออม”
2. ประกวดคําขวัญเกี่ยวกับการออมเงิน“เด็กดีมีเงินออม”
3. ประกวดนักเรียน นักศึกษาที่มีการฝากเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนสม่ําเสมอ
ในระยะเวลา 3 เดือน ( ข้อมูลวันที่ 1มิ.ย.62– 31 ส.ค.62 )
4. จับสลากให้รางวัลสมาชิก (นักเรียนนักศึกษา) ที่มีเงินฝากในบัญชีธนาคารโรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ พฤษภาคม – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

3,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รู้จักการประหยัดและอดออม มีคณ
ุ ธรรม มีการ
บริหารค่าใช้จ่ายให้พอเพียงกับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันรวมทั้งสามารถนําเงินจํานวนนี้มาใช้ใน
ยามจําเป็นทั้งทางด้านการศึกษาและในด้านอื่นๆ
9.2 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร้อยละ 80 เข้ารับบริการกับธนาคารโรงเรียน
9.3 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีการประหยัดและอดออม และมีการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจําวันอย่างพอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
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โครงการที่ 119
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ห้องเรียน 333 แผนกวิชาการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางฐิติกาญจน์ พลับพลาสี แผนกวิชาการบัญชี ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย บรรยากาศและสภาพของห้องเรียน มีความสําคัญและ
ความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เนื่องจากห้องเรียน 333ปัจจุบัน
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง ชํารุดบางส่วน 7 เครื่อง เนื่องจาก มีอายุการใช้งานมาเป็นหลายปี
ส่วนที่ใช้ได้ 33 เครื่องก็เกิดการชํารุดเสียหายบ้างตามอายุการใช้งาน อาจส่งผลต่อการเรียนการสอน
ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงจําเป็นจะต้องซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน และสะดวกต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องขยายเสียงลําโพง 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีบรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
6.2.2 การเรียนการสอนดําเนินไปอย่างให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.2.3 นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดทํารายงานการขอซื้อขอจ้าง
3. ดําเนินการ
4. รายงานผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561– กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียน 333 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องขยายเสียงลําโพงแบบ
เคลื่อนย้าย จํานวน 1 ชุด
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

3,500
3,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องขยายเสียงลําโพงแบบเคลื่อนย้ายได้ จํานวน 1 ชุด
9.2 สิ่งแวดล้อม บรรยากาศและสภาพของห้องเรียนเอื้อประโยชน์ และสะดวกต่อการเรียนรู้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบประเมินผล
10.2 แบบรายงานผลโครงการ
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โครงการที่ 120
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 543แผนกวิชาการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวดวงใจ จันทรัตน์ แผนกวิชาการบัญชี ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากแผนกวิชาการบัญชี ได้ทําการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่ยังขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่
ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน ที่สามารถให้นักเรียนศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ ได้ตาม
ลักษณะรายวิชาและตามสมรรถนะรายวิชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการ
เรียนการสอน จึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องเรียน 543 ของแผนกวิชาการบัญชี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มหี ้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน แผนกวิชาการบัญชี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
จํานวน 1 เครือ่ ง
6.1.2 เครื่องขยายเสียงลําโพงแบบเคลื่อนย้าย
จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 การดําเนินการ
3 สรุปผลกการดําเนินการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียน 543 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
-เครื่องขยายเสียงลําโพงแบ
เคลื่อนย้าย
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

22,000
3,500
25,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง
9.2 เครื่องขยายเสียงลําโพงแบบเคลื่อนย้าย
จํานวน 1 ชุด
9.3 สิ่งแวดล้อม บรรยากาศและสภาพของห้องเรียนเอื้อประโยชน์ และสะดวกต่อการเรียนรู้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
10.2 การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.3 แบบประเมินผล
10.4 แบบรายงานผลโครงการ
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โครงการที่ 121
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน631 แผนกวิชาการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางกนกวรรณ หาญกําธร แผนกวิชาการบัญชี ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากแผนกวิชาการบัญชี ได้ทําการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่ยังมีห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ของแผนกเพื่อใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียน นักศึกษาฝึก
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ได้ ต ามลั ก ษณะรายวิ ช าและตามสมรรถนะรายวิ ช า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน จึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องเรียน 631 ของแผนก
วิชาการบัญชี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มหี ้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน แผนกวิชาการบัญชี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 พัดลมเพดานโคจร
จํานวน 2 ตัว
6.1.2 ชุดลําโพงช่วยสอน
จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. การดําเนินการ
3. สรุปผลกการดําเนินการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียน 631 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,300 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-พัดลมเพดานโคจรจํานวน 2 ตัว
ตัวๆ ละ 1,400 บาท
- ชุดลําโพงช่วยสอน จํานวน 1 ชุด
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 พัดลมเพดานโครจร
9.2 ชุดลําโพงช่วยสอน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ

2,800
3,500
6,300

จํานวน 2 ตัว
จํานวน 1 ชุด

หมายเหตุ
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โครงการที่ 122
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 542
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางปาริชาติ โปยขุนทด ครูแผนกวิชาการบัญชี ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................

- 530 -

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ห้องปฏิบัติการ 542 แผนกวิชาการบัญชี ดําเนินการเรียนการสอน เกี่ยวกับงานการบัญชี
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดห้องเรียน และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ให้สอดคล้องกับการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนในระดับมาก และอํานวยความสะดวกในการเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในแผนกวิชาการบัญชี ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพ ห้องปฏิบัติการ 542
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนกวิชาการบัญชี มีห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ100%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 ขออนุมัติโครงการ
2 ดําเนินการ
3 สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องปฏิบัติการ 542 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-ชุดลําโพงช่วยสอน จํานวน 1 ชุด
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ชุดลําโพงช่วยสอน

3,500
3,500

จํานวน 1 ชุด

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 123
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ห้อง 732 ประจําสาขาวิชาการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวศุภกานต์

ดิดขํา

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

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

- 535 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือนําความรู้ในลักษณะต่างๆ จากผู้
ส่งไปยังผู้รับ ให้เข้าใจความหมายได้ตรงกันในการเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางนําความรู้ใน
กระบวนการสื่อความหมายระหว่างผู้สอน กับผู้เรียน เรียกว่าสื่อการสอน (Instruction Media)
สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการ
สอนที่กําหนดไว้ได้อย่างง่าย และรวดเร็วเป็นเครื่องมือและตัวกลางซึ่งมีความสําคัญในกระบวนการ
เรียนการสอน มีหน้าที่เป็นตัวนําความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียน อย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นผลให้
นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นัก
การศึกษาเรียกชื่อการสอนด้วยสื่อต่างๆ เช่นอุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา
สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา เป็นต้น
จากความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนข้างต้น ครูผู้สอนเล็งเห็นความจําเป็นที่จะกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสนใจในการเรียนบัญชีมากขึ้น จึงจัดหาครุภัณฑ์สื่อ
การเรียนการสอน ประจําสาขาวิชาการบัญชีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนประจําสาขาวิชาการบัญชี
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษา สาขาการบัญชี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องขยายเสียงลําโพงแบบเคลื่อนที่
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนประจําสาขาวิชาการบัญชี
6.2.2 ทําให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เขียนโครงการเสนอผ่านผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติและบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจําปี
2 ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการ
3 ประสานกับงานพัสดุแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
4 งานพัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
5 นําครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนติดตั้งใช้งานประจําสาขาวิชาการบัญชี
6 ติดตามประเมินผลโครงการรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2561
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียน อาคาร 7 ห้อง 732
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องขยายเสียงลําโพงแบบ
เคลื่อนย้าย จํานวน 1 ชุด
รวมทั้งสิน้

3,500
3,500

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องขยายเสียงลําโพงแบบเคลื่อนย้าย

จํานวน 1 ชุด

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
10.2 วิเคราะห์และแปรผล
10.3 สรุปรายงานการประเมินโครงการให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบ
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โครงการที่ 124
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียน ได้เรียนรู้เพื่อให้มีประสบการณ์ และส่งเสริม
ทักษะด้านอาชีพเป็นสําคัญ เพื่อสร้างความสนใจใฝ่รู้ และไม่ละเลยวิถีชีวิตที่ดีงามของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ
คุ้มค่า เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นับวันจะเลือนหายไปให้คงอยู่ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ความสามารถให้กับคนรุ่นหลังไว้โดยการเชิญวิทยากรท้องถิ่นที่มคี วามรู้ ความสามารถให้กับ
นักเรียนทั้งภาคเรียนที่ 2/2561
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บคุ ลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.
5.2 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม รู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ได้
5.3 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสําคัญของภูมปิ ัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างอาชีพอิสระ สร้างงาน สร้าง
รายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว
5.4 สร้างเจตคติที่ดีในการประดิษฐ์ชิ้นงาน และสามารถนําไปใช้ได้จริง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนทั้งระดับชั้นปวช. จํานวน 16 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จํานวน 16 คน สามารถปฏิบัติงาน และนําความรู้
ความสามารถที่ได้รับการฝึกปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนของนักเรียน
นักศึกษา และสามารถสร้างอาชีพอิสระได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ขั้นตอนดําเนินการ
3. ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรที่มีความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนภายใน
วิทยาลัยฯ
9.2 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาตระหนักและเห็นคุณค่า และความสําคัญในการดํารงคุณค่าของ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ที่สามารถสร้างรายได้ และเป็นอาชีพอิสระ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 125
โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทยสําหรับนักเรียน แผนกวิชาวิจติ รศิลป์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ จัดทําโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทยสําหรับ
นั ก เรี ย น แผนกวิ ช าวิ จิ ต รศิ ล ป์ ในแหล่ ง เรี ย นรู้ ตามนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ อนุรักษ์และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
5.3 เพื่อสนองนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. จํานวน 16 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จํานวน 16 คน มีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ขั้นตอนดําเนินการ
3. ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
9.2 สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปกรรม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ

5,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 126
โครงการปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาวิจติ รศิลป์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันห้องเรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ห้อง 521 522 และห้อง 523 เกิดการทรุดโทรมเป็น
อย่างมากพื้นกระเบื้องแตกเสียหายหลายจุด ส่งผลทําให้เกิดอันตรายต่อครูและนักเรียนที่ใช้ประโยชน์
สําหรับการเรียนการสอนของห้องเรียน ให้ผู้เรียนและครูผู้สอนมีความปลอดภัยและให้ห้องเรียนมี
บรรยากาศห้องที่น่าเรียนซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนการสอนดีขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อการดําเนินการปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ จํานวน 3 ห้อง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ จํานวน 3 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ห้องเรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ จํานวน 3 ห้อง มีสภาพพร้อมใช้งานไม่ก่อให้เกิดอันตราย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ขั้นตอนดําเนินการ
3. ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
50,000
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

50,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ดําเนินการปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ จํานวน 3 ห้อง เป็นที่เรียบร้อย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 127
โครงการกรอบกระจกใส่รูปภาพผลงานนักเรียน แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

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

- 552 -

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การเรียนการสอนของแผนกวิชาวิจิตรศิลป์มีลักษณะการเรียนการสอนแบบปฏิบัติชิ้นงาน
นักเรียนลงมือปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ประกอบกับ
ทางแผนกวิชาฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ด้านจิตรกรรม จึงทําให้แผนกวิชาวิจิตรศิลป์มี
ผลงานด้านจิตรกรรมของนักเรียนเป็นจํานวนมาก จากเหตุผลดังกล่าวแผนกวิชาวิจิตรศิลป์เห็นค่าการ
ทําโครงการกรอบกระจกใส่ รู ปภาพผลงานนักเรี ยน แผนกวิชาวิจิตรศิล ป์ มี ความสวยงามให้ เกิ ด
ประโยชน์ในการใช้ตกแต่งอาคาร สถานที่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับในแผนกวิชาศิลปกรรมรุ่นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผลการดําเนินงานใส่กรอบรูปภาพผลงานนักเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อให้ผลงานนักเรียนได้จัดแสดงเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับรุ่นน้อง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 กรอบกระจกสําหรับใส่ผลงานศิลปกรรม จํานวน 20 กรอบ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผลงานนักเรียนมีกรอบใส่เหมาะสม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ขั้นตอนดําเนินการ
3. ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ พฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
20,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

20,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้จัดทํากรอบกระจกสําหรับใส่รูปภาพผลงานของนักเรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ และได้ภาพ
ผลงานที่เหมาะสมกับการตกแต่งอาคารสถานที่
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 128
โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพศิลปะหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านงานศิลปะให้กับนักเรียน แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ได้เห็นความสําคัญของ
การนําความรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นการให้บริการวิชาชีพในการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้
คุณค่ามีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทะนุบํารุง และพัฒนารักษาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และประยุกต์
โดยใช้วิชาชีพที่เรียนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ดังนั้นแผนกวิชาวิจิตรศิลป์จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
โดยครู นักเรียน ร่วมออกบริการชุมชน ด้านการเผยแพร่ความรู้ สายวิชาชีพศิลปกรรม
5. วัตถุประสงค์
5.1 บริการวิชาชีพการต่อยออดผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยงานศิลปะ
5.2 ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 25 คน ได้ใช้ความรู้ และทักษะวิชาชีพให้เกิด
ประโยชน์
5.3 ครูและนักเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. จํานวน 16 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จํานวน 16 คน สามารถปฏิบัติงาน และนําความรู้
ความสามารถที่ได้รับการฝึกปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนของนักเรียน
นักศึกษา และสามารถสร้างอาชีพอิสระได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ขั้นตอนดําเนินการ
3. ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ พฤษภาคม 2562 – กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู นักเรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ จํานวน 18 คน ได้นําความรู้ ความสามารถออกบริการชุมชน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความชํานาญ และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 129
โครงการจัดหาชุดเครื่องขยายเสียงงานสือ่ การเรียนการสอน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายอนันต์ เลขวรรณวิจิตร

ฝ่าย วิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานสื่ อ การเรี ยนการสอน มีภารกิจ หน้าที่แ ละรั บผิ ดชอบอย่า งหนึ่ ง คื อ รับ ผิ ดชอบ ดูแ ล
บํ า รุ ง รั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพพร้ อ มใช้ ง านและให้ บ ริ ก ารด้ า นโสตทั ศ นู ป กรณ์ ต่ า งๆ แต่
เนื่องจากเครื่องขยายเสียงที่สําหรับให้บริการภายนอกอาคาร (Public Amplifier) ชํารุด เคยซ่อมแซม
และนํามาใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบันไม่สามารถซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้เหมือนเดิม ทําให้งาน
สื่อการเรียนการสอนไม่มีเครื่องขยายเสียงสําหรับให้บริการภายนอกอาคาร จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับใช้ภายนอกอาคารและไมค์ลอยที่มีคุณภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องขยายเสียงสําหรับใช้ภายนอกอาคารพร้อมไมค์ลอย จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีเครื่องขยายเสียงที่ทันสมัยในการให้บริการกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 จัดทําโครงการ
2 ขั้นตอนดําเนินงาน
3 ขั้นสรุปผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ สิงหาคม 2561 – มีนาคม 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 สถานที่ดําเนินโครงการ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องขยายเสียงสําหรับใช้
ภายนอกอาคารพร้อมไมค์ลอย
จํานวน 1 ชุด
รวมทั้งสิน้

10,000

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีเครื่องขยายเสียงสําหรับใช้ภายนอกอาคารและไมค์ลอยที่มีคุณภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลจากการใช้งานชุดเครื่องขยายเสียง
10.2 ประเมินผลจากแบบสอบถามการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย

หมายเหตุ
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โครงการที่ 130
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกงานที่เกี่ยวข้อง

2. ลักษณะโครงการ

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

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

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. มีจํานวนผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับการศึกษาวิชาชีพมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงต้องมีอุปกรณ์ และครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจํานวน
ผู้เรียน จึงจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอและเป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
5.2 เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายการ
พัดลมโคจร
กล้องดิจิตอลแบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์
เครื่องปริ้นเตอร์
ปริ้นเตอร์แบบ lnkjet
ปริ้นเตอร์แบบ lnkjet
ปริ้นเตอร์แบบ lnkjet
กล้องบันทึกภาพ (Action Camera)
ที่นอนพร้อมฟูกขนาด 3.5 ฟุต
เครื่องชงกาแฟพร้อมอุปกรณ์
ผ้าม่านห้องเรียนชั้น 1
จานเซรามิค
มีดสเต๊ก
มีดเนย
ชุดกาแฟ
ช้อนกาแฟ
ส้อมหวาน
เหยือกสแตลนเลส
ชุดเครื่องปรุงแบบขวด
เตาอบไฟฟ้า
เตาอบไมโครเวฟ
เครื่องทําน้ําแข็งใส
แอร์ห้องวิชาการ

จํานวน
2 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
2 โหล
2 โหล
2 โหล
2 โหล
2 โหล
2 โหล
4 ใบ
6 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบ
แผนกคหกรรม
แผนกวิจิตรศิลป์
แผนกวิจิตรศิลป์
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
ฝ่ายวิชาการ

- 565 ที่
23
24

รายการ
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์

จํานวน
30 ตัว
10 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบ
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ฝ่ายวิชาการมีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 700,800 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

700,800
700,800

หมายเหตุ

- 566 -

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ฝ่ายวิชาการมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ

- 567 สรุปงบหน้ารายจ่าย
ปีงบประมาณประจําปี พ.ศ.2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ป
ิน
ประเภทเงิ
ที่

1
2

3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

ชื่อโครงการ

งปม.

งานวางแผนและงบประมาณ
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ปร จําปีงบปร
ประจํ
บประมาณ
มาณ พพ.ศ.
ศ 2562
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู แผนกวิชาและสถานศึกษา
โครงการประเมินการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 2562
งานความร่วมมือ
งานความรวมมอ
โครงการทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ
ร่วมกับสถานประกอบการและมอบเกีบรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
ประจําปีการศึกษา 2562
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโขทั
วทยาลยอาชวศกษาสุ
โขทยย
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจําปี พ.ศ. 2562
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนร่นใหม
โครงการสงประดษฐของคนรุ
ใหม่ ประจาป
ประจําปี พ.ศ.
พ ศ 2562
รอจัดสรร งปม.
รอจดสรร
งปม
โครงการคลินิกวิจัย
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานบริหารงานทั่วไป
งานบคลากร
งานบุ
คลากร
โครงการพัฒนาห้องสํานักงาน งานบุคลากร
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการไม่เคยขาด ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ข้าราชการครููและบุุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานการเงิน
โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ห้องงานการเงิน
งานบัญชี
โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ห้องงานบัญชี
งานพัสดุุ
โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานพัสดุ

รายได้

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

หมายเหตุ

5,600
5,000

15,000
15,000
20,500

15,000

รอจัดสรร สอศ
รอจัดสรร สอศ
12,700
20,000
25 000
25,000
5,000
290,440

9,600
2,500
200,000
312,000
624,000
ไม่ใช้งบประมาณ

4,900
13,200
200,000
150,000
5,000
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44
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ชื่อโครงการ
งานอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และน้ํายาทําความสะอาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจ้างเหมาบริการจํากัดขยะมูลฝอย
โครงการจ้างเหมา ปรับปรุงปูกระเบื้องห้องเรียนและทางเดิน อาคาร 5
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีรั้วและบริเวณฟุตบาทในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โ
โครงการติ
ดตั้งั กล้อ้ งวงจรปิด
โครงการจ้างเหมาบริการขัดพื้นหินอ่อน แผนกการท่องเที่ยว
โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่
โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีภายนอก อาคาร 3
โครงการจัดทําตะแกรงกันนก อาคาร 3 , อาคาร 6
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีตะแกรงหลังสนามบาสเกสบอล
วิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาสุโขทััย
งานประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์แม่ข่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานทะเบียน
โ
โครงการทํ
าํ บััตรประจํ
ป าํ ตัวั นักั เรียี น นักั ศึกษาระดับั ชัน้
ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2562
โครงการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบบประกาศนียบัตรงานทะเบียน
โครงการถ่ายเอกสารงานทะเบียน
รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝายพฒนากจการนกเรยนนกศกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
งานครูที่ปรึกษา
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
งานปกครอง
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โครงการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโขทั
วทยาลยอาชวศกษาสุ
โขทยย
โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2561
โครงการจัดการถ่ายรูปหมู่และจัดทําทําเนียบผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ"
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นันกศกษา
โครงการปจฉมนเทศนกเรยน
กศึกษา ปีปการศกษา
การศึกษา 2561
โครงการจัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562
โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562

งปม.

รายได้

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

หมายเหตุ

50,000
50,000
100,000
14,400
200,000
45,000
90,000
30,000
9,000
470,000
รอจัดสรรงบประมาณ
10,000

32,900
11,600
3,000
50,000
50 000
15,000
18,500
17,000

509,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
2,000
15,000
2,000
เก็บเงินจากนักเรียน นักศึกษา

40,000
10,000
2,000

เก็บจากนักเรียนแรกเข้า 100 บ.

10,000
5,000
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ชื่อโครงการ

59 โครงการปฐมนิเทศและลงนามทําสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
60 โครงการจิตอาสา ปันสุข สู่สังคม
61 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
62 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
63 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
64 โครงการฝึ
โ
กึ อาชีพี ระยะสัั้น
65 โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
66 โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ
67 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
งานฝ่ายวิชาการ
68 โครงการจั
โ
ดั ตังั้ องค์ก์ รทีม่ี ีหน้า้ ทีร่ี ับรองสมรรถนะมาตรฐานอาชีีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
69 โครงการพัฒนาศักยภาพครู และผู้เรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
70 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับอศจ ระดับภาค ระดับชาติ
71 โครงการจั
โ
ดั หาผู้เชีย่ วชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึ
ช
ส
ส ศึกษามาพััฒนาผู้เรียี น
72 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
73 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานประเมินผลและวัดผล
74 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ
75 โครงการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
76 โครงการประเมนผลปลายภาคเรยน
โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน
77 โครงการวิเคราะห์ข้อสอบ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
78 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักเรียน ปวช. ทุกแผนกวิชา
ประจําปีงบประมาณ 2562
79 โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ประจําปีงบประมาณ 2562
ประจาปงบประมาณ
80 โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2562
81 โครงการสัมมนาผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2562
82 โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกงาน ประจําปีงบประมาณ 2562
83 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานวิทยบริการและห้องสมุด
84 โครงการจดซอวารสาร
โครงการจัดซื้อวารสาร หนั
หนงสอพมพ
งสือพิมพ์
85 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปี 2562
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
86 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง
87 โครงการ Christmas Day
88 โครงการ English Camp
89 โครงการพฒนาผู
โครงการพัฒนาผ้เรยนวทยาศาสตร
รียนวิทยาศาสตร์ - คณตศาสตร
คณิตศาสตร์
90 โครงการ English Online
91 โครงการ Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิด
กับภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคํา

งปม.

รายได้

หมายเหตุ

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

ใช้งบประมาณของ กยศ.
ใช้งบ กยศ. , เงินบริจาค
ใช้งบประมาณของ กยศ.
30,000
รอจัดสรร
รอจัดสรร
รอจัดสรร
รอจัดสรร

103,200

10,000
10,000

54,340
60,000
60 000
15,000
5,000

95,660

10,000
10,000
10 000
10,000
1,500
45,000
รอจัดสรร
3,000
3,000
2,000
รอจัดสรร
15 000
15,000

35,000
35
000
1,000

12,000
10,000
15,000
15,000
5,000
5,000
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ชื่อโครงการ

92
93
94
95
96
97
98
99

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 231 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย
โครงการปรับปรุงห้องเรียนสังคมศึกษา 123 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการจัดหาครุภัณฑ์การพัฒนาการเรียนการสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงห้องเรียน 734 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
โครงการปรับปรุงห้องเรียนคณิตศาสตร์ 132
โ
โครงการพั
ฒนาสื่อื การเรีียนการสอน
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
โ
โครงการปรั
ป บั ปรุ
ป งห้อ้ งเรียี น แผนกวิชิ าอาหารและโภชนาการ
โ
แผนกคหกรรมศาสตร์
โครการปรับปรุงห้องศิลปะประดิษฐ์ 225
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ
โครงการซ่อมบํารุงจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์
งานศนย์
งานศู
นย์การ
ารเรีรียนรู
นร้้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ยตน อง
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
โครงการจัดซื้อสื่อประกอบการสอน ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
แผนกการเลขานุการ
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 331
แผนกวิชโลจิสติกส์
โครงการจัดซื้อครภัภณ
โครงการจดซอครุ
ณฑหองเรยนรู
ฑ์ห้องเรียนร้เทคโนโลยี
ทคโนโลยเฉพาะทางสาขาวชาการจดการโลจสตกส
เฉพาะทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม
โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประจํ
แผนกวชาการทองเทยว
ประจาปการศกษา
าปีการศึกษา 2562
โครงการติดตั้งหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ประจําปีการศึกษา 2562
โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ
สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประจําปีการศึกษา 2562
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวชาการออกแบบ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพเขียนแบบ 524
แผผนกวิชาการบัญชี
โครงการส่งเสริมการทําโครงการวิชาชีพ สําหรับผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชี
โครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 333 แผนกวิชาการบัญชี
โครงการจัดซื้อครภัภณ
โครงการจดซอครุ
ณฑและพฒนาหองเรยน
ฑ์และพัฒนาห้องเรียน 543 แผนกวิ
แผนกวชาการบญช
ชาการบัญชี
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 631 แผนกวิชาการบัญชี
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 542
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ห้อง 732 ประจําสาขาวิชาการบัญชี

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

114
115

116
117
118
119
120
121
122
123

งปม.

รายได้

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

หมายเหตุ

3,000
6,700
22,000
4,800
3,500
15,400
12,400
22,000
2,000
100,000
175,600
63,000
20,000
10,000
10,000
14,990
50,000
5,500
58 500
58,500
ใช้เงินระดมทรัพย์จากผู้เรียน
8,000
10,000

รองบเหลือจ่าย จัดสรรภายหลัง

5,000

14,900
5,000
3,000
3,500
25,500
6,300
3,500
3,500
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แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทยสําหรับนักเรียน วิจิตรศิลป์
โครงการปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
โครงการกรอบกระจกใส่รูปภาพผลงานนักเรียน แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
งานสื่อการเรียนการสอน
129 โครงการจั
โ
ดหาชุดเครื่อื งขยายเสีียงงานสืื่อการเรีียนการสอน
130 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ
124
125
126
127
128

งปม.

รายได้

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี
2,000

5,000
50,000
20,000
2,000
10,000
700,800

หมายเหตุ

โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

2.2

โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานส่งเสริมผลิตผลการค้า

2.7

และการประกอบธุรกิจ

โครงการทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถาน
ประกอบการและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
ประจําปีการศึกษา 2562

เศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562

โครงการประเมินการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

2.6

2.5

โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู

2.4

แผนกวิชาและสถานศึกษา

โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

2.3

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

15,000

12,700

ฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

20,500

15,000

ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายแผนงานฯ

15,000

5,000

ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายแผนงานฯ

5,600

ฝ่ายแผนงานฯ
5,000

7,500

15,000

12,700

7,500

10,000

5,600

5,000

20,500

0

12,700

15,000

0

20,500

15,000

15,000

0

5,000

5,600

5,812,930

5,812,930

โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

2
2.1

0

0

3,147,430

15,787,670

24,843,030

รวมเป็นเงิน

- ค่าสิ่งก่อสร้าง

3,147,430

3,147,430

24,843,030

1.2 งบลงทุน

- ค่าครุภัณฑ์

หน่วย : บาท
ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
งาน/แผนก
ที่ใช้
ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
ที่ใช้จ่าย

15,787,670

งานตามภาระงานประจํา

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

1.1 งบดําเนินงาน

1

ที่

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
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โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2.9

290,440
9,600
2,500
200,000

ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

13,200
200,000
150,000
5,000
50,000
50,000
100,000
14,400
200,000
45,000
90,000
30,000
9,000

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.15 โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ห้องงานบัญชี

2.16 โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย
2.17 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.18 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานพัสดุ

2.19 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2.20 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.26 โครงการจ้างเหมาบริการขัดพื้นหินอ่อน แผนกท่องเที่ยว

2.27 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่

2.23 โครงการจ้างเหมา ปรับปรุงปูกระเบื้องห้องเรียนและทางเดิน
อาคาร 5
2.24 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีรั้วและบริเวณฟุตบาทใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2.25 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

2.21 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และน้ํายาทําความสะอาด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
2.22 โครงการจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย

4,900

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

5,000

ฝ่ายแผนงานฯ

1,200

4,167

4,167

12,500

15,000

9,000

1,200

50,000

4,167

4,167

5,000

12,500

15,000

3,300

2,500

4,100

90,000

1,200

4,167

4,167

12,500

15,000

1,200

4,167

4,167

12,500

15,000

1,200

4,167

4,167

12,500

15,000

45,000

200,000

1,200

4,167

4,167

12,500

15,000

100,000

290,440

30,000

1,200

4,167

4,167

12,500

15,000

9,900

4,900

5,500

1,200

4,167

4,167

12,500

15,000

5,000

1,200

50,000

4,167

4,167

12,500

15,000

1,200

4,167

4,167

12,500

15,000

1,200

4,167

4,167

12,500

25,000

1,200

4,163

4,163

12,500

25,000

100,000

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
งาน/แผนก
ที่ใช้
ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
ที่ใช้จ่าย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.12 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2.13 โครงการไม่เคยขาด ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2.14 โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ห้องงานการเงิน

2.10 โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานบริหารงานทั่วไป
2.11 โครงการพัฒนาห้องสํานักงาน งานบุคลากร

โครงการคลินิกวิจัย

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.8

ที่

9,000

30,000

90,000

45,000

200,000

14,400

100,000

50,000

50,000

5,000

150,000

200,000

13,200

4,900

0

200,000

2,500

9,600

290,440

5,000

รวมเป็นเงิน
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32,900
11,600
3,000
50,000
15,000
18,500
17,000
509,000
10,000
10,000
5,000
5,000
2,000
15,000
2,000

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ

2.29 โครงการจัดทําตะแกรงกันนก อาคาร 3 , อาคาร 6

2.30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีตะแกรงหลังสนามบาสเกสบอล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2.31 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์

2.32 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.33 โครงการจัดซื่อเครื่องโทรศัพท์แม่ข่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2.34 โครงการทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ
ปวส.1 ปีการศึกษา 2562
2.35 โครงการจัดทําใบแสดงระเบียบผลการเรียน และใบ
ประกาศนียบัตร งานทะเบียน
2.36 โครงการถ่ายเอกสารงานทะเบียน

2.38 โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม

2.39 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

2.40 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 12 ปีการศึกษา 2561

2.41 โครงการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
2.42 โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

2.45 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพสําหรับผู้ที่จะ
สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

2.43 โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จ
การศึกษาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
2.44 โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม

2.37 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

10,000

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

470,000

15,000

8,500
30,000

3,000

10,000

15,000

10,000

150,000

10,000

30,000

5,000

15,000

11,600

2,000

2,500

20,000

17,000

15,000

470,000

2,000

14,000

50,000

10,000

10,000

100,000

50,000

35,000

15,000

25,000

7,900

2,500

25,000

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
งาน/แผนก
ที่ใช้
ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
ที่ใช้จ่าย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.28 โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีภายนอก อาคาร 3

ที่

2,000

15,000

2,000

5,000

5,000

10,000

10,000

509,000

17,000

18,500

15,000

50,000

3,000

11,600

32,900

10,000

0

470,000

รวมเป็นเงิน
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10,000
2,000
10,000
5,000
30,000
103,200
10,000
10,000

150,000
60,000
15,000
5,000
10,000
10,000
10,000
1,500

ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

2.49 โครงการจัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562

2.50 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562 ฝ่ายพัฒนาฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ

2.48 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561

2.51 โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2562
2.52 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล

2.53 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักรียน นักศึกษา

2.54 โครงการจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2.55 โครงการพัฒนาศักยภาพครู และผู้เรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

2.60 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบ
ระดับชาติ
2.61 โครงการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

2.62 โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน

2.63 โครงการวิเคราะห์ข้อสอบ

2.56 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับอศจ ระดับภาค
ระดับชาติ
2.57 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอก
สถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน
2.58 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2.59 โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักศูตรการเรียนการสอน

40,000

ฝ่ายพัฒนาฯ

15,000

5,000

59,000

30,000

150,000

10,000

5,000

10,000

40,000

1,500

15,000

10,000

2,000

10,000

10,000

44,200

15,000

5,000

10,000

30,000

5,000

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
งาน/แผนก
ที่ใช้
ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
ที่ใช้จ่าย

ฝ่ายพัฒนาฯ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.46 โครงการจัดการถ่ายรูปหมู่และจัดทําทําเนียบผู้สําเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
2.47 โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ"

ที่

1,500

10,000

10,000

10,000

5,000

15,000

60,000

150,000

10,000

10,000

103,200

30,000

5,000

10,000

2,000

10,000

40,000

0

รวมเป็นเงิน
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3,000
3,000
2,000
50,000
1,000
12,000
10,000
15,000
15,000
5,000
5,000
3,000
6,700
22,000
4,800
3,500
15,400
12,400
22,000
2,000
153,000

ฝ่ายวิชาการ

2.66 โครงการสัมนาผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

2.67 โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกงาน ประจําปีงบประมาณ 2562

2.68 โครงการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์

2.69 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2562

2.70 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าที่

2.71 โครงการ Christmas Day

2.72 โครงการ English Camp

2.73 โครงการพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

2.74 โครงการ English Online

2.75 โครงการ Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิด กับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษวันละคํา
2.76 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 231

2.77 โครงการปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย

2.78 โครงการปรับปรุงห้องเรียนสังคมศึกษา 123

2.79 โครงการจัดหาครุภัณฑ์การพัฒนาการเรียนการสอน แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์
2.80 โครงการปรับปรุงห้องเรียน 734 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2.81 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

2.82 โครงการปรับปรุงห้องเรียนคณิตศาสตร์ 132

2.83 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

2.84 โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.85 โครงการปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.64 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักเรียน ปวช.
ทุกแผนกวิชา ประจําปีงบประมาณ 2562
2.65 โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2562

2,500

4,167

1,500

22,000

22,000

2,500

4,167

3,500

4,800

3,000

15,000

10,000

4,167

4,167

4,167

153,000

2,000

15,400

6,700

4,167

2,000

12,400

4,167

3,000

2,500

2,500

4,167

45,000

12,000

4,167

4,167

15,000

4,167

1,000

4,163

1,500

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
งาน/แผนก
ที่ใช้
ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
ที่ใช้จ่าย
45,000

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ
ฝ่ายวิชาการ

ที่

153,000

2,000

22,000

12,400

15,400

3,500

4,800

22,000

6,700

3,000

5,000

5,000

15,000

15,000

10,000

12,000

1,000

50,000

2,000

3,000

3,000

45,000

รวมเป็นเงิน
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5,000

14,900
5,000
3,000
3,500

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

2.99 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพเขียนแบบ 524

2.100 โครงการส่งเสริมการทําโครงการวิชาชีพ สําหรับผู้เรียนแผนก
วิชาการบัญชี
2.101 โครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียน

5,000

2.102 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 333 แผนกวิชาการบัญชี

3,500

5,000

14,900

3,000

3,500

3,000

5,000

14,900

5,000

0

10,000

ฝ่ายวิชาการ

10,000

58,500

2.97 โครงการติดตั้งหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร แผนกวิชาการ
ท่องเที่ยว ประจําปีการศึกษา 2562
2.98 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน
อุตสาหกรรมบริการ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มใน
ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประจําปี
การศึกษา 2562

8,000

58,500

5,500

14,990

10,000

58,500

ฝ่ายวิชาการ

2.93 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
2.94 โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน แผนกวิชาการโรงแรมและการ
่ กอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม
2.95 โครงการฝึ

5,500

10,000

ฝ่ายวิชาการ

5,500

ฝ่ายวิชาการ

2.92 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 331

4,990

10,000

2.96 โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการ
ปฏิบัตงาน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประจําปีการศึกษา2562

14,990

ฝ่ายวิชาการ

2.91 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

10,000

10,000

8,000

10,000

ฝ่ายวิชาการ

2.90 โครงการซ่อมบํารุงจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์

10,000

20,000

8,000

10,000

ฝ่ายวิชาการ

2.89 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ

20,000

63,000

175,600

ฝ่ายวิชาการ

20,000

ฝ่ายวิชาการ

2.88 โครงการปรับปรุงห้องศิลปะประดิษฐ์ 225

63,000

51,600

0

63,000

ฝ่ายวิชาการ

2.87 โครงการปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

124,000

รวมเป็นเงิน

ฝ่ายวิชาการ

175,600

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
งาน/แผนก
ที่ใช้
ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
ที่ใช้จ่าย
ฝ่ายวิชาการ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.86 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ที่
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3,500
3,500
2,000
5,000
50,000
20,000
2,000
10,000
700,800
312,000
624,000
5,000

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายแผนงานฯ
ฝ่ายพัฒนาฯ

2.105 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 542

2.106 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ห้อง 732 ประจํา
สาขาวิชาการบัญชี
2.107 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

2.108 โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมไทยสําหรับ

2.109 โครงการปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

2.110 โครงการกรอบกระจกใส่รูปภาพผลงานนักเรียน แผนกวิชาวิจิตร

2.111 โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

2.112 โครงการจัดหาชุดเครื่องเสียงงานสื่อการเรียนการสอน

2.113 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ

2.114 โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
2.115 โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2.116 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ฝ่ายพัฒนาฯ

0

25,000

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center

3.4

3.5

95,000

25,000

5,000

624,000

312,000

ฝ่ายแผนงานฯ

52,000

26,000

20,000

52,000

26,000

20,000

5,000

52,000

26,000

ฝ่ายแผนงานฯ

52,000

26,000

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่
ประจําปี พ.ศ. 2562
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2562

25,000

52,000

26,000

3.3

52,000

26,000

0

52,000

26,000

ฝ่ายแผนงานฯ

52,000

26,000

700,800

10,000

2,000

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา

52,000

26,000

500,000

2,000

20,000

50,000

3.2

20,000

52,000

26,000

10,000

50,000

5,000

2,000

3,500

3,500

6,300

25,500

0

52,000

26,000

200,800

5,000

2,000

22,000

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานฯ

52,000

26,000

20,000

3,500

3,500

6,300

3,500

รวมเป็นเงิน

3
3.1
95,000

6,300

ฝ่ายวิชาการ

2.104 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 631 แผนกการบัญชี

โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

25,500

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
งาน/แผนก
ที่ใช้
ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
ที่ใช้จ่าย
ฝ่ายวิชาการ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.103 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาห้องเรียน 543 แผนกการบัญชี

ที่
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โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ

3.8

4.3

4.2

4
4.1

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา

โครงการปฐมนิเทศและลงนามทําสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุน เงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โครงการจิตอาสา ปันสุข สู่สังคม

โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)

3.11 โครงการจัดซื้อสื่อประกอบการสอน ห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการ ประจําปีงบประมาณ 2562
3.10 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

3.7

3.9

โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

3.6

ที่

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

0

0

0

50,000

ฝ่ายวิชาการ
0

0

ฝ่ายวิชาการ
50,000

0

ฝ่ายวิชาการ

50,000

0

0

0

รวมเป็นเงิน

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ฝ่ายพัฒนาฯ

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
งาน/แผนก
ที่ใช้
ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
ที่ใช้จ่าย

0
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
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รายละเอียดเอกสารภาคผนวก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการเอกสาร
งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนและปฏิทินการเบิกจ่ายเงินงบดําเนินงานของสถานศึกษา
คําสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
บันทึกข้อความแจ้งแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2562
บันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการจัดทําแผนฯ ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บันทึกข้อความร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บันทึกเชิญคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บันทึกข้อความขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

หมายเหตุ

- 582 งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามผลผลิต
หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ

แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

อุดหนุน

รายได้

รวม

ประมาณการรายรับ

1,200,000

52,163,000

950,000

8,595,100

12,110,000

75,018,100

ประมาณการรายจ่าย

1,200,000

52,163,000

950,000

8,595,100

12,110,000

75,018,100

3,792,000

2,448,000

53,883,000

1. งบบุคลากร

-

1.1 เงินเดือนข้าราชการ

47,643,000

-

38,970,000

38,970,000

1.2 เงินวิทยฐานะ
1.3 ค่าจ้างประจํา

5,600,000
1,573,000

5,600,000
1,573,000

1.4 เงินเดือนพนักงานราชการ

1,500,000

1,500,000

1.5 ค่าจ้างชั่วคราว

3,792,000

1.6 ค่าจ้างชั่วคราวครูชาวต่างชาติ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าสอนพิเศษ

5,304,000

936,000

936,000

1,200,000

3,200,000

950,000

4,713,100

5,724,570

15,787,670

350,000

1,430,000

300,000

871,900

1,182,600

4,134,500

350,000

1,230,000

750,000

1,020,000

3,350,000

200,000

50,000

2.1.2 ค่าธุรการนอกเวลาราชการ
2.1.3 ค่าทําการนอกเวลา
2.1.4 ค่าตอบแทนโครงการ
2.2 ค่าใช้สอย

1,512,000

250,000
30,000

30,000

300,000

71,900

132,600

504,500

100,000

1,263,860

1,688,740

3,792,600

350,000

390,000

2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ

300,000

200,000

400,000

200,000

1,100,000

2.2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

30,000

70,000

30,000

70,000

200,000

2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

20,000

50,000

100,000

80,000

250,000

150,000

150,000

300,000

120,000

160,000

350,000

189,600

75,600

265,200

100,000

274,260

953,140

1,327,400

500,000

1,771,900

1,581,230

4,683,130

300,000

30,000

460,000.00

453,500

744,700

1,698,200.00

650,000

180,530

1,150,530.00

35,000

15,000

50,000.00

2.2.5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ

70,000

2.2.7 เงินสบทบกองทุนประกันสังคม
2.2.8 ค่าใช้สอยโครงการ
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสํานักงาน

350,000

480,000

80,000

50,000

2.3.2 วัสดุโครงการ
2.3.3 วัสดุการศึกษา/วัสดุฝึก

500,000
270,000

50,000

2.3.4 วัสดุหนังสือ วารสาร ตํารา
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์

30,000

20,000

100,000

150,000.00

2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000

33,400

30,000

73,400.00

2.3.7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

100,000

120,000

80,000

300,000.00

35,000

10,000

5,000

50,000.00

150,000

100,000

100,000

350,000.00

2.3.8 วัสดุยานพาหนะ ขนส่ง
2.3.9 วัสดุก่อสร้าง
2.3.10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

30,000

90,000

120,000.00

2.3.11 วัสดุงานบ้านงานครัว

25,000

75,000

100,000.00

50,000

50,000.00

2.3.13 วัสดุกีฬา

5,000

5,000.00

2.3.14 วัสดุเครื่องแต่งกาย

6,000

6,000.00

50,000

100,000.00

20,000

20,000.00

4,452,570

12,610,230

2.3.12 ค่าเวชภัณฑ์

2.3.15 วัสดุเคมีภัณฑ์

50,000

2.3.16 วัสดุการเกษตร
ยอดยกไป

1,050,000

2,300,000

900,000

3,907,660

- 583 หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ
ยอดยกมา

แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

อุดหนุน

รายได้

รวม

1,050,000

2,300,000

900,000

3,907,660

4,452,570

12,610,230

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

150,000

900,000

50,000

805,440

1,272,000

3,177,440

2.4.1 ค่าไฟฟ้า

100,000

710,000

50,000

500,000

1,012,000

2,372,000

50,000

100,000

100,000

250,000

500,000

2.4.2 ค่าน้ําประปา
2.4.3 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข

45,000

5,000

50,000

2.4.4 ค่าโทรศัพท์

45,000

5,000

50,000

2.4.5 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม
3. งบอุดหนุน

205,440
-

-

-

3.1 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
4. งบลงทุน

-

4.1 ค่าครุภัณฑ์

1,320,000

-

205,440

90,000

160,000

250,000

90,000

160,000

250,000

1,827,430

3,147,430

1,827,430

3,147,430

1,950,000

1,950,000

1,450,000

1,450,000

500,000

500,000

12,110,000

75,018,100

-

1,320,000

4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ

-

-

-

-

5.1 สํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
5.2 สํารองจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รวม

1,200,000

52,163,000

950,000

8,595,100
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üĆî/đéČĂî/ðŘ

ðäĉìĉîÜćî ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć 2561 – 2562
ÜćîüćÜĒñîĒúąÜïðøąöćè òść÷ĒñîÜćîĒúąÙüćöøŠüööČĂ
üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷
ÖĉÝÖøøö

êúĂéðŘÖćøýċÖþć

ÖĆî÷ć÷î/öĊîćÙö

üĆîìĊę 1 -10
×ĂÜìčÖđéČĂî
ÖŠĂîđðŗéõćÙđøĊ÷îìĊę 1
2 ÿĆðéćĀŤ
üĆîìĊę 1 – 5
×ĂÜìčÖđéČĂî
õć÷ĔîüĆîìĊę 31
óùþõćÙö
õć÷ĔîüĆîìĊę 31ÖøÖãćÙö
õć÷ĔîüĆîìĊę 31 êčúćÙö
üĆîìĊę 1 – 10
×ĂÜìčÖđéČĂî
üĆîìĊę 5 – 15
×ĂÜìčÖđéČĂî

êøüÝÿĂïÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîÜïðøąöćè đÜĉîĂčéĀîčî đÜĉîøć÷ĕéš
ïĞćøčÜÖćøýċÖþćĒúąđÜĉîÜïðøąöćèēÙøÜÖćøêćöîē÷ïć÷ ĔĀš
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สรุปขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
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รวบรวมโครงการและจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2562

ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2562
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มาตรการประหยัดพลังงาน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. มาตรการประหยัดไฟฟ้า
1.1 เครื่องปรับอากาศ
1.1.1 ให้เปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 10.00 น. - 11.30 น. และ 13.00 น. -16.00 น. ในกรณีไม่มี
ผู้ปฏิบัติงานในห้องให้ปิดเครื่องปรับอากาศด้วย
1.1.2 วันหยุดราชการหากมีผู้ต้องมาปฏิบัติราชการให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาและไม่ให้ใช้
เครื่องปรับอากาศ
1.2 ไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
1.2.1 ให้เปิดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 17.00 น. ในกรณีไม่มี
ผู้ปฏิบัติงานในห้องให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างด้วย
1.2.2 หากมีการปฏิบัติงานนอกเวลาดังกล่าวให้ขออนุญาตต่อผู้อํานวยการวิทยาลัย
1.2.3 ไฟส่องป้าย ให้ปิดหลังเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ไฟบริเวณให้เปิดได้เมื่อเห็นว่ามืดแล้ว
1.2.4 ให้ยามรักษาความปลอดภัยกวดขันการปิดไฟฟ้านอกอาคาร
1.2.5 เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น เครือ่ งคอมพิวเตอร์ กระติกน้ําร้อน กาต้มน้ํา พัดลม และอื่น ๆ เป็นต้น
เมื่อไม่ได้ใช้ขอให้ปิดสวิทช์หรือดึงปลั๊กออกด้วย
2. มาตรการประหยัดน้าํ มันรถราชการ
2.1 ให้ลดและประหยัดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ของส่วนราชการลง 10%
2.2 ให้เจ้าหน้าที่ฯ ควบคุมการใช้รถยนต์ราชการกําชับพนักงานขับรถยนต์ไม่ให้ออกนอกเส้นทาง
3. มาตรการประหยัดน้าํ ประปา
3.1 ห้ามเปิดน้ําประปาทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้และปิดก๊อกให้สนิทและห้ามใช้น้ําอย่างฟุ่มเฟือยเกินความ
จําเป็น
4. มาตรการประหยัดพลังงานในภาพรวม ให้งานอาคารสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบกํากับดูแลการใช้ไฟฟ้าแสง
สว่างบริเวณนอกอาคาร ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดต่าง ๆ เช่น ไฟตามเสา หน้าอาคาร ไฟส่องป้าย ไฟราว
กําแพงรั้ว ไฟที่อาคารจอดรถ เป็นต้น โดยให้หัวหน้างานพัสดุ เป็นผู้ช่วยเลขานุการในการปฏิบัติดังกล่าวด้วย
5. มาตรการประหยัดพลังงานอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้นให้ถือปฏิบัติตามคําสั่งหรือระเบียบวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัยที่เคยออกไว้ก่อนหน้าที่เท่าที่ไม่แย้งหรือขัดกับคําสั่งนี้

