คํานํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย นี้ เป็นการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แบบมุ่งเน้นผลงาน เน้นให้สถานศึกษามีการดําเนินงาน
โดยใช้รูปแบบการบริหารและจัดการโดยให้บุคลากรของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานตลอดจนมีการดําเนินงานตามนโยบาย โดยใช้เป็นเครื่องมือสําคัญของการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ
และยุทธศาสตร์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ซึ่งมอบให้สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินในการบริหารงานอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามระเบียบทางราชการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยได้จัดทําขึ้นจากการระดมสมอง ของผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ ประหยัดและถูกต้อง
ตามระเบียบทางราชการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ท้ายนี้วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยต่อไป

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตุลาคม 2562
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ชื่อโครงการ
งานวางแผนและงบประมาณ
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู แผนกวิชาและสถานศึกษา
โครงการประเมินการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562
งานความร่วมมือ
โครงการทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการและมอบเกีบรติบัตรเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบการ ประจําปีการศึกษา 2563
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โครงการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจําปี พ.ศ. 2563
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2563
รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการปรับปรุงห้องสํานักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
โครงการพัฒนาห้องสํานักงาน งานบุคลากร
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการรับครูอาสาสมัครจีน
โครงการไม่เคยขาด ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

โครงการทําเนียบบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานพัสดุ
โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
งานทะเบียน
โครงการทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
โครงการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบบประกาศนียบัตรงานทะเบียน
โครงการถ่ายเอกสารงานทะเบียน
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานทะเบียน
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ชื่อโครงการ
งานอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และน้ํายาทําความสะอาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีรั้วและบริเวณฟุตบาทในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการทําความสะอาดและซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการตกแต่งสถานที่ในวันสําคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โครงการจัดทําพื้นที่จอดรถชั่วคราว ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาพักผ่อนนักเรียนนักศึกษา และปรับปรุงภูมิทัศน์
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการป้องกันอัคคีภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร
โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
งานครูที่ปรึกษา
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
งานปกครอง
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โครงการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
โครงการจัดการถ่ายรูปหมู่และจัดทําทําเนียบผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ" open house
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
โครงการจัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2563
โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563
โครงการปฐมนิเทศและลงนามทําสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โครงการจิตอาสา " อาชีวศึกษา สร้างฝีมือชน คนดี มีจิตสาธารณะ" ปันเวลา แชร์ความสุข
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โครงการปรับบปรุงพัฒนาห้องพยาบาล
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ
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โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานวิทยบริการและห้องสมุด
โครงการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปี 2563
โครงการจัดทํา C2 พร้อมป้ายไวนิลหน้าห้องสมุด
งานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
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โครงการ Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิด กับภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคํา
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ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ป.ตรี)
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ส่วนที่ 1
บทนํา
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักทีม่ ุ่งมั่นผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเสมอภาคและเป็นธรรม
เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิคและเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัยสร้างนวัตกรรมจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ

2. ยุทธศาสตร์ นโยบายการจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. จัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญ
- ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี
- ขับเคลื่อนความร่วมมือกับภาคเอกชน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
- สนับสนุนให้นกั เรียน/นักศึกษาไปฝึกงานและแข่งขันทักษะในต่างประเทศ
- พัฒนาความร่วมมือและนําอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
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3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับการสร้างอาชีพ
- Platform
- Internet Access
- Big Data
- Conference
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 6 ภูมิภาค
- EEC/SEC/SEZ
5. สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศเฉพาะทาง สอดคล้องกลุ่มธุรกิจ (10+2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย)
- จัดตั้งศูนย์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
- ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะแรงงาน
6. ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- พัฒนาทักษะวิชาชีพ/ภาษาอังกฤษ (UPGRADC)
- Digital Literacy
- เพิ่มปริมาณครูผู้สอนให้ตรงสายอาชีพที่เป็นความต้องการ
- จ้างครูพิเศษเฉพาะด้าน/ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- รัดเข็มขัดงบประมาณ (งด ลด ยกเลิก ทบทวน) เน้นการใช้จ่ายเพื่อครูและนักเรียน
- ร่วมกันทํางานเป็นหนึ่งเดียว MOE One Team

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.
2.
3.
4.

มุ่งสร้าง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาํ เร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
การจั ดการอาชี วศึก ษา เป็ นการจัดการศึก ษาเพื่ อพั ฒ นาผู้สําเร็จการศึก ษา อาชีวศึก ษาให้ มี
ความรู้ มีทั กษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับ การศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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1.1 ด้านความรู้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็ นไปตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ ในการปฏิ บัติงาน
และการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ที่ดี ภู มิใจและรักษาเอกลัก ษณ์ ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิท ธิข องผู้ อื่น มีค วามรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้ าที่ ของตนเองตามระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ตริย์ท รงเป็ น ประมุ ข มี จิต สาธารณะ
และมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนดใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้ นผู้ เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการ ทรัพ ยากรของสถานศึ กษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญ ของ หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพิ่มเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน
ตามหลั กสู ตร มาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีวศึ กษาแต่ ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคั บเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทั ศน์ อาคารสถานที่ ห้ องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือ ของผู้บริหาร ครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและผู้ เรี ย น รวมทั้ ง การช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จาก ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก าร
จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษามี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศ
และต่ า งประเทศในการจั ด การศึ ก ษา การจั ด ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา กระบวนการเรี ย นรู้ การบริ ก าร
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม แห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

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

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

ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

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

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

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
พัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฐานสมรรถนะ

กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5

จัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์

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

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
มาตรการที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
มาตรการที่ 4 พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรแนวใหม่
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ตั้งสถานศึกษา

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

îćÜÿćüðüĊèć îóîøĉîìøŤ
ĀĆüĀîšćÜćîðøąÖĆîÙèõćóĒúąöćêøåćîÖćøýċÖþć

îćÜîĉê÷ć ÙèíĊ
ĀĆüĀîšćÜćîÿŠÜđÿøĉöñúĉêñú ÖćøÙšćĒúąðøąÖĂïíøÖĉÝ

îćÜÖîÖüøøè ĀćâÖĞćíø
ĀĆüĀîšćÜćîóĆÿé

îćÜÝčæćöćý ßšĂîîćÙ
ĀĆüĀîšćÜćîĂćÙćøÿëćîìĊę

îćÜíĉéćüøøè đ×Ċ÷üðŦŪî
ĀĆüĀîšćÜćîēÙøÜÖćøóĉđýþĒúąïøĉÖćøßößî

îćÜìĆýîĊ÷Ť øčŠöøü÷
ĀĆüĀîšćÜćîÿüĆÿéĉÖćøîĆÖđøĊ÷î îĆÖýċÖþć

îćÜÿčíĊøĆêîŤ Ùúšć÷ÿöïĎøèŤ
ĀĆüĀîšćÜćîĒîąĒîüĂćßĊóĒúąÖćøÝĆéĀćÜćî

îć÷ÿĆâßĆ÷ ðŘĒÖšü
ĀĆüĀîšćĒñîÖüĉßćÙĂöóĉüđêĂøŤÖøćôŗÖ

îćÜÿćüÖĆèîĉÖćøŤ ÝĆîìøēÖđöý
ĀĆüĀîšćĒñîÖüĉßćüĉÝĉêøýĉúðş

îćÜßąöĆ÷óø đĀúĊę÷öÝčš÷
ĀĆüĀîšćĒñîÖÙĀÖøøöýćÿêøŤ

îćÜĂčïú ĕß÷ē÷
ĀĆüĀîšćĒñîÖĂćĀćøĒúąēõßîćÖćø

îć÷ßćêøĊ ÝĆîìøŤíĊøąÖčú
ĀĆüĀîšćÜćîóĆçîćĀúĆÖÿêøÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî

îć÷ÿĉìíĉßĆ÷ üĆîìĂÜ
ĀĆüĀîšćÜćîÿČęĂÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî

îćÜüîĉéć ĕÖøÖĉÝøćþãøŤ
ĀĆüĀîšćÜćîĂćßĊüýċÖþćøąïïìüĉõćÙĊ

îćÜýîĉßú đîĊ÷öÖúĆîę
ĀĆüĀîšćÜćîüĉì÷ïøĉÖćøĒúąĀšĂÜÿöé

îćÜÿćüõĆßøćõøèŤ óĉöóć
ĀĆüĀîšćÜćîüĆéñúĒúąðøąđöĉîñú

îćÜÿćüýčõøúĆÙîŤ îîìŤĒÖšü
ĀĆüĀîšćĒñîÖüĉßćÖćøÝĆéÖćøēúÝĉÿêĉÖÿŤ

îć÷ĂĉþüĆê øĆêîÿöïĆêĉ
ĀĆüĀîšćĒñîÖüĉßćÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü

îć÷ÿĉìíĉßĆ÷ đÿćđÿîć
ĀĆüĀîšćĒñîÖüĉßćÙĂöóĉüđêĂøŤ

îćÜðîĆééć úĉęöõĎþĉêđÝøĉâ
ĀĆüĀîšćĒñîÖüĉßćÖćøêúćé

îćÜõĉâèõĆìø ìĆýîąõćÙ
ĀĆüĀîšćĒñîÖüĉßćÖćøđú×ćîÖćø

éø.öøøþóø ÿĊ×ćü
ĀĆüĀîšćÜćîüĉÝĆ÷ óĆçîćîüĆêÖøøöĒúąÿĉęÜðøąéĉþåŤ

îćÜøčŠÜùéĊ đéßôčŜÜ
ĀĆüĀîšćÜćîïĆâßĊ

îć÷ĀøøþÖøèŤ ýĉøĆÿõĎøĉöÜÙú
ĀĆüĀîšćÜćîðÖÙøĂÜ

îćÜÿćüøĆßîĉÖø ÷ĂééĊ
ĀĆüĀîšćĒñîÖüĉßćĒôßĆęîĒúąÿĉęÜìĂ

îćÜÝĆîìøöćÿ ÖúęĞćđĂö
ĀĆüĀîšćĒñîÖüĉßćÿćöĆâÿĆöóĆîíŤ

îćÜóĉĕúüøøè ĕì÷Öúšć
ĀĆüĀîšćÜćîðøąßćÿĆöóĆîíŤ

îćÜíĆâÿĉîĊ đðŨîÿč×
ĀĆüĀîšćÜćîÙüćöøŠüööČĂ

îćÜüĉÖćîéć úąĂĂÜđéß
ĀĆüĀîšćÜćîÖćøđÜĉî

îć÷ðøĊßćêĆĚÜÿč××Ċ÷Ťýĉøĉ
ĀĆüĀîšćÜćîÙøìĊęðøċÖþć

îć÷ĂćîîìŤ ÝĆîìøŤĀĂö
øĂÜñšĂĞćîü÷Öćøòść÷üĉßćÖćø

îćÜóĉîøĆã ÿĊêúüøćÜÙŤ
ĀĆüĀîšćĒñîÖüĉßćÖćøïĆâßĊ

îćÜđÿöĂ đüßÿëú
ĀĆüĀîšćÜćîýî÷Ť×šĂöúÿćøÿîđìý

îćÜðćøĉßćêĉ ēð÷×č÷ìé
ĀĆüĀîšćÜćîïÙúćÖø

îć÷íîđéß ĒðŜîēóíĉĝÖúćÜ
ĀĆüĀîšćÜćîÖĉÝÖøøöîĆÖđøĊ÷î îĆÖýċÖþć

îć÷üøóĆîíŤ đóĉęöóĎú
øĂÜñšĂĞćîü÷Öćøòść÷óĆçîćÖĉÝÖćøîĆÖđøĊ÷î îĆÖýċÖþć

ÙèąÖøøöÖćøüĉì÷ćúĆ÷

îć÷íĊøąóÜþŤ ÖøąÖćøéĊ
ĀĆüĀîšćÜćîìąđïĊ÷î

îćÜÿćüÿöóĉý óĆéïĆü
ĀĆüĀîšćÜćîüćÜĒñîĒúąÜïðøąöćè

îć÷ÿčøđßþåŤ îćÙøĉîìøŤ
øĂÜñšĂĞćîü÷Öćøòść÷ĒñîÜćîĒúąÙüćöøŠüööČĂ

îćÜÿčõćøĆêîŤ êĉøóÝîŤÖčú
ĀĆüĀîšćÜćîïøĉĀćøÜćîìĆęüĕð

îć÷üĊøą ïĆüîčŠö
øĂÜñšĂĞćîü÷Öćøòść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÿëćîýċÖþć

üŠćìĊęøšĂ÷ēì îĉÙö đĀúĊę÷öÝčš÷
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3. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
3.1 อัตรากําลัง ปี 2562
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

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ผู้ให้ข้อมูล นางปาริชาติ โปยขุนทด หัวหน้างานบุคลากร
มีบุคลากรทั้งสิ้น 112 คน
57 คน
5
คน
51
คน
1
คน
2 คน
คน
2
คน
6 คน
5
คน
1
คน
47 คน
12
คน
35
คน

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

คน
คน
คน
คน
คน

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

คน
คน
คน
35
คน
33
คน
1
คน
69 คน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
10 คน
4 คน
11 คน
12 คน
1 คน
คน
38 คน

107 คน
รวม
10
4
11
47
34
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
107 คน
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3.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จําแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดําเนินงาน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
รวม

8
4
-

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

- คน
- คน
21 คน
14 คน
- คน
35 คน

29
18
-

คน
คน
คน
คน
คน
12 คน

คน
คน
คน
คน
คน
47 คน

3.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
3.4.1. ข้าราชการ

รวม

52

คน

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผู้สอน

1. นางพินรัฎ สีตลวรางค์

ป.โท

คศ.3

บัญชี

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

2. นางสาวสมพิศ พัดบัว

ป.โท

คศ.2

บัญชี

หังหน้างานวางแผนและงบประมาณ

3. นางวิกานดา ละอองเดช

ป.โท

คศ.2

บัญชี

หัวหน้างานการเงิน

4. นางปาริชาติ โปยขุนทด

ป.โท

คศ.2

บัญชี

หัวหน้างานบุคลากร

5. นางรุ่งฤดี เดชฟุ้ง

ป.โท

คศ.1

บัญชี

หัวหน้างานการบัญชี

6. นางกนกวรรณ หาญกําธร

ป.โท

คศ.1

บัญชี

หัวหน้างานพัสดุ

7. นางสาวศรีสุดา ภาคชัย

ป.ตรี

ครูผู้ช่วย

บัญชี

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

8. นางสาวศุภกานต์ ดิดขํา

ป.โท

ครูผู้ช่วย

บัญชี

ผู้ช่วยงานการบัญชี

9. นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ

ป.โท

คศ.2

การตลาด

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

10. นางสาวนิ่มนวล สุขสวรรค์

ป.ตรี

คศ.3

การตลาด

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

11. นายประจักษ์ ช่วยเพ็ญ

ป.ตรี

คศ.2

การตลาด

-

12. นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

ป.โท

คศ.1

การตลาด

หัวหน้างานกิจกรรม

13. นางสาวปวีณา นพนรินทร์

ป.ตรี

ครูผู้ช่วย

การตลาด

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพฯ

14. นางภิญณภัทร ทัศนะภาค

ป.ตรี

คศ.1

เลขานุการ

หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ

15. นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม

ป.โท

คศ.1

เลขานุการ

-

16. นายสิทธิชัย เสาเสนา

ป.โท

คศ.3

คอมพิวเตอร์

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

17. นางเสมอ เวชสถล

ป.โท

คศ.3

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

18. นางสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์

ป.โท

คศ.2

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานแนะแนวฯ

19. นางสุภารัตน์ ติรพจน์กุล

ป.โท

คศ.2

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

20. นายสมยศ สีตลวรางค์

ป.โท

คศ.4

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

21. นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา

ป.ตรี

คศ.1

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานวัดผลฯ

22. นางธิดาวรรณ เขียวปั้น

ป.โท

คศ.1

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
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ตําแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผู้สอน

23. นายสิทธิชัย วันทอง

ป.ตรี

ครูผู้ช่วย

24. นางอุบล ไชยโย

ป.ตรี

คศ.2

อาหารและโภชนาการ

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารฯ

25. นางสุภัคณา คงพิรอด

ป.ตรี

คศ.2

อาหารและโภชนาการ

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

26. นางทัศนีย์ รุ่มรวย

ป.ตรี

คศ.2

อาหารและโภชนาการ

หัวหน้างานสวัสดิการ

27. นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย

ป.ตรี

คศ.2

คหกรรม

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม

28. นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์

ป.โท

คศ.2

คหกรรม

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

29. นางสาวรัชนิกร ยอดดี

ป.โท

คศ.2

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

30. นางสิริพร รอดแสวง

ป.ตรี

คศ.2

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ

31. นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ

ป.โท

คศ.3

วิจิตรศิลป์

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์

32. นางจุฑามาศ ช้อนนาค

ป.โท

คศ.2

ออกแบบ

หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ

33. นายสัญชัย ปี่แก้ว

ป.ตรี

คศ.2

คอมพิวเตอร์กราฟิก

หัวหน้าแผนกคอมกราฟิก

34. นางจันทรมาส กล่ําเอม

ป.ตรี

คศ.2

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ

35. นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท์

ป.ตรี

คศ.2

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

36. นางศนิชล เนียมกลั่น

ป.โท

คศ.3

ภาษาไทย

หัวหน้างานวิทยบริการ

37. นางสารินทร สินอําพล

ป.ตรี

คศ.2

พละศึกษา

ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

38. ดร.มรรษพร สีขาว

ป.เอก

คศ.3

วิทยาศาสตร์

หัวหน้างานวิจัยฯ

39. นายธีระพงษ์ กระการดี

ป.โท

คศ.2

คณิตศาสตร์

หัวหน้างานทะเบียน

40. นายพิทักษ์ อุปัญญ์

ป.โท

คศ.3

วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยงานวิจัยฯ

41. นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ์

ป.โท

คศ.2

คณิตศาสตร์

หัวหน้างานปกครอง

42. นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ

ป.โท

คศ.2

ภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

43. นางพิไลวรรณ ไทยกล้า

ป.โท

คศ.2

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานความร่วมมือ

44. นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข

ป.โท

คศ.2

ภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

45. นายชาตรี จันทร์ธีระกุล

ป.โท

คศ.2

วิทยาศาสตร์

หัวหน้างานอาคารสถานที่

46. นางธัญสินี เป็นสุข

ป.โท

คศ.1

สังคม

47. นางนิตยา คณธี

ป.ตรี

คศ.1

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

48. นายอิษวัต รัตนสมบัติ

ป.โท

คศ.2

การท่องเที่ยว

หัวหน้าแผนกท่องเที่ยว

49. นางอรทัย เข็มทอง

ป.ตรี

คศ.1

การท่องเที่ยว

ผู้ช่วยงานทวิภาคี

50. นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ

ป.โท

คศ.1

การท่องเที่ยว

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

51. นางสาวศุภรลัคน์ นนท์แก้ว

ป.โท

คศ.1

โลจิสติกส์

52. นางจารุวรรณ คงน้อย

ป.ตรี

ข้าราชการพลเรือน

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
คอมพิวเตอร์

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

หัวหน้าแผนกการจัดการโลจิสติกส์
-

ผู้ช่วยงานการเงิน
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รวม

2

คน

(ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผู้สอน

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายสุดใจ นุ่มพรม

ป.4

-

-

พนักงานขับรถยนต์

2. นางญาดาณี วงษ์พูล

ปวท.

-

-

พนักงานพิมพ์ดีด

ชื่อ - สกุล

3.4.3. พนักงานราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

6

คน

ปฏิบัติหน้าที่

(ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผู้สอน

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

1. นางสาวปาริชาติ สองสี

ป.ตรี

พนักงานราชการ คอมพิวเตอร์

2. นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคล

ป.ตรี

พนักงานราชการ การตลาด

3. นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน

ป.ตรี

พนักงานราชการ เลขานุการ

4. นางสาวสายสุนีย์ เนียมกําเนิน

ป.ตรี

พนักงานราชการ คอมกราฟิก

5. นายภูมินทร์ หอมเนียม

ป.ตรี

พนักงานราชการ พลศึกษา

6. นางอําภรรัตน์ ทับขํา

ป.ตรี

พนักงานราชการ

3.4.4. ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

47

คน

-

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

(ทําหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผู้สอน

1. นางอรญา กลนาวา

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

บัญชี

ผู้ช่วยงานบัญชี

2. นางฐิติกาญจน์ พลับพลาสี

ป.โท

ครูจ้างสอน

บัญชี

ผู้ช่วยงานบัญชี

3. นางสาวดวงใจ จันทรัตน์

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

บัญชี

ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ

4. นางสุธาสินี แกมนิล

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

สังคม

ผู้ช่วยงานกิจกรรม

5. ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย สีบัวแดง

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

อาหารและโภชนาการ

ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

6. นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

คหกรรม

ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

7. นาวสาวปวีณา พุ่มไม้

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

วิจิตรศิลป์

ผู้ช่วยงานกิจกรรม

8. นางสาวปุริมปรัชญ์ คําชนแดน

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

เลขานุการ

-

9. Mr.Manzano Jaime

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

ภาษาอังกฤษ

-

10. Mr.Remar Gam-oy ket-eng

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

ภาษาอังกฤษ

-

11. Mr.Ener Gambala Ebalobo

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

ภาษาอังกฤษ

-

12. Ms.Cao Yue

ป.ตรี

ครูจ้างสอน

ภาษาจีน

-

13. นางสาวจรินทร์ โยกเกิน

ปวส.

-

-

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

14. นางสาวธนวันต์ ธีวสุเจริญ

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

15. นางสุชาดา ไทยเทศ

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

16. นางสาวสุนิษา ปัจจัยยา

ปวส.

-

-

เจ้าหน้าที่บัญชี

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

- 15 ปฏิบัติหน้าที่

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ง

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ครูผู้สอน

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

17. นางจรรยาพร ทรงกลิ่น

ปวส.

-

-

เจ้าหน้าที่พัสดุ

18. นางสาวสุทธิดา ขยันยิ่ง

ปวส.

-

-

เจ้าหน้าที่พัสดุ

19. นายอนุชิต มาสอน

ปวส.

-

-

เจ้าหน้าที่พัสดุ

20. นางสาวเนตรชนก เพ็งสว่าง

ป.โท

-

-

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

21. นางสาวรุจิษยา ยอดยิ่ง

ปวส.

-

-

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

22. นางสาววรภัทร์ ทั่งทอง

ปวส

-

-

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

23. นางสาวสุนิสา ทับทิมทอง

ปวส.

-

-

เจ้าหน้าที่งานวางแผน

24. นางสาวพัชรวรรณ มิ่งเหมือน

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

25. นางสาวรติอร จันทนนท์

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล

26. นายวุฒิศักดิ์ พยัคน้อย

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

27. นายสายชล พรมมาพงษ์

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

28. นางสาวรัตนา ทับทอง

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร

29. นางสาวสุดารัตน์ ยอดคําปา

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร

30. นางสาวสริตา เขียวปั้น

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานวัดผล

31. นางฐิดาพัชร์ ด้วงมา

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ

32. นายจตุรภัทร พรอมรชัย

ปวส.

-

-

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

33. นางพรศิริ พุ่มพวง

ป.ตรี

-

-

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

34. นายกวี สอนสิน

ม.6

-

-

พนักงานขับรถยนต์

35. นายถวิล ทองงาม

ป.4

-

-

พนักงานขับรถยนต์

36. นายรถ สอนโต

ม.6

-

-

นักการภารโรง

37. นายอดิศักดิ์ คงเมือง

ปวส.

-

-

นักการภารโรง

38. นายสมคิด เปรมอ้น

ม.6

-

-

นักการภารโรง

39. นายธันยา สิริเปี่ยมสุข

ป.6

-

-

นักการภารโรง

40. นายไพบูลย์ โพธิ์เดช

ป.7

-

-

นักการภารโรง

41. นายนพรุจ เรืองแจ่ม

ป.6

-

-

นักการภารโรง

42. นายมานิต เปรมอ้น

ป.6

-

-

นักการภารโรง

43. นายณัฐวุฒิ พัดกลม

ปวช.

-

-

นักการภารโรง

44. นายสนอง ศรีสํารวจ

ป.4

-

-

ยาม

45. นายสุรพล ปัจจัยยา

ป.6

-

-

ยาม

46. นางดวงจิตร ปัจจัยยา

ป.7

-

-

แม่บ้าน

47. นางอนันต์ กันเหม็น

ป.7

-

-

แม่บ้าน

ชื่อ - สกุล

øüöìĆĚÜÿĉĚî
1. ðøąđõìüĉßć óćèĉß÷Öøøö
- ÿć×ćüĉßć/Üćî ÖćøïĆâßĊ
- ÿć×ćüĉßć/Üćî Öćø×ć÷
- ÿć×ćüĉßć/Üćî Öćøđú×ćîčÖćø
- ÿć×ćüĉßć/Üćî ÙĂöóĉüđêĂøŤíčøÖĉÝ
2. ðøąđõìüĉßć ïøĉĀćøíčøÖĉÝ
- ÿć×ćüĉßć/Üćî ÖćøïĆâßĊ
- ÿć×ćüĉßć/Üćî Öćøêúćé
- ÿć×ćüĉßć/Üćî Öćøđú×ćîčÖćø
- ÿć×ćüĉßć/Üćî ÙĂöóĉüđêĂøŤíčøÖĉÝ
- ÿć×ćüĉßć/Üćî ēúÝĉÿêĉÖÿŤ
3. ðøąđõìüĉßć ýĉúðÖøøö
- ÿć×ćüĉßć/Üćî üĉÝĉêøýĉúðş
- ÿć×ćüĉßć/Üćî ÙĂöóĉüđêĂøŤÖøćôŗÖ
127
21
18
52

7
17

97
35
7
114

10
26

6
16

113
24
10
91

øąéĆï ðüß.
ðŘìĊę 2
ðŘìĊę 3
286
307

ðøąđõìüĉßć/ÿć×ć
ðŘìĊę 1
346

øüöìĆĚÜÿĉĚî

1. ĀúĆÖÿĎêøĔîøąïï/êŠĂđîČęĂÜ

23
59

337
80
35
257

14

123
40
10
84
20

20

119
36
11
85
20

Ùî
1,626
õćÙđøĊ÷îìĊę 2/2562(ðŘðŦÝÝčïĆî)
øąéĆï ðüÿ.
øüö
ðŘìĊę 1
ðŘìĊę 2
939
334
316

4. ×šĂöĎúîĆÖđøĊ÷î îĆÖýċÖþć
4.1 ÝĞćîüîîĆÖđøĊ÷îîĆÖýċÖþć ðŦÝÝčïĆî
ðŘÖćøýċÖþć 2562 (ðŘðŦÝÝčïĆî)

34

242
76
21
169
40

øüö
650

24

13

øąéĆï ð.êøĊ/ðìÿ.
ðŘìĊę 1
ðŘìĊę 2
øüö
24
13
37

37

ĀîŠü÷ : Ùî

23
93

242
76
21
206
40

337
80
35
257

1,626

øüöìĆĚÜÿĉĚî

- 16 -

118 Ùî

2,074 Ùî

2.1 ĀúĆÖÿĎêøüĉßćßĊóøą÷ąÿĆĚî

2.2 ĀúĆÖÿĎêøđÿøĉöüĉßćßĊó (ĒÖîöĆí÷ö)

ìĆĚÜðŘÖćøýċÖþć (2562)

24

6
27

2. ĀúĆÖÿĎêøîĂÖøąïï/øą÷ąÿĆĚî

4. ðøąđõìüĉßć ÙĀÖøøö
- ÿć×ćüĉßć/Üćî ĒôßĆęîÿĉęÜìĂ
- ÿć×ćüĉßć/Üćî ĂćĀćøĒúąēõßîćÖćø
- ÿć×ćüĉßć/Üćî íčøÖĉÝéĂÖĕöšĒúąÜćîðøąéĉþåŤ
5. ðøąđõìüĉßć ÙĀÖøøö
- ÿć×ćüĉßć/Üćî ĂćĀćøĒúąēõßîćÖćø
- ÿć×ćüĉßć/Üćî ÖćøïøĉĀćøÜćîÙĀÖøøöýćÿêøŤ
6. ðøąđõìüĉßć ĂčêÿĀÖøøöÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü
- ÿć×ćüĉßć/Üćî ÖćøēøÜĒøöĒúąÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü
14

23
7

60

10
68
10

2.4 ĀúĆÖÿĎêøą÷ąÿĆĚî êßé.

8

11
6

................ Ùî

................ Ùî

2,192 Ùî

20

19
4

2.3 ĀúĆÖÿĎêøđÖþêøĄøą÷ąÿĆĚî

øüöìĆĚÜÿĉĚî

22

4
18
3

28

30
10

2.4 ĀúĆÖÿĎêĂČęî ė

2.3 ĀúĆÖÿĎêø ðßé.

................ Ùî

................ Ùî

88

30
10

10
68
10

- 17 -

40
20
120

- ÿć×ćüĉßć/Üćî Öćø×ć÷

- ÿć×ćüĉßć/Üćî Öćøđú×ćîčÖćø

- ÿć×ćüĉßć/Üćî ÙĂöóĉüđêĂøŤíčøÖĉÝ

20
35

- ÿć×ćüĉßć/Üćî üĉÝĉêøýĉúðş

- ÿć×ćüĉßć/Üćî ÙĂöóĉüđêĂøŤÖøćôŗÖ

78

20

20

- ÿć×ćüĉßć/Üćî ēúÝĉÿêĉÖÿŤ

17

90

- ÿć×ćüĉßć/Üćî ÙĂöóĉüđêĂøŤíčøÖĉÝ

26

20

- ÿć×ćüĉßć/Üćî Öćøđú×ćîčÖćø

3. ðøąđõìüĉßć ýĉúðÖøøö

40

37

286

45

96

344

- ÿć×ćüĉßć/Üćî Öćøêúćé

7

52

18

21

127

140

10

114

7

35

97

Ùî

14

20

84

10

40

123

õćÙđøĊ÷îìĊę 1/2563(ðŘêŠĂĕð)
øąéĆï ðüÿ.
øüö
ðŘìĊę 1
ðŘìĊę 2
1,067
390
334

1,840

- ÿć×ćüĉßć/Üćî ÖćøïĆâßĊ

2. ðøąđõìüĉßć ïøĉĀćøíčøÖĉÝ

120

- ÿć×ćüĉßć/Üćî ÖćøïĆâßĊ

1. ðøąđõìüĉßć óćèĉß÷Öøøö

øüöìĆĚÜÿĉĚî

øąéĆï ðüß.
ðŘìĊę 2
ðŘìĊę 3
346
286

ðøąđõìüĉßć/ÿć×ć
ðŘìĊę 1
435

øüöìĆĚÜÿĉĚî

1. ĀúĆÖÿĎêøĔîøąïï/êŠĂđîČęĂÜ

ðŘÖćøýċÖþć 2563 (ðŘêŠĂĕð)

34

40

174

30

80

263

øüö
724

25

24

øąéĆï ð.êøĊ/ðìÿ.
ðŘìĊę 1
ðŘìĊę 2
øüö
25
24
49

49

ĀîŠü÷ : Ùî

112

37

40

223

30

80

263

286

45

96

344

1,840

øüöìĆĚÜÿĉĚî
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10

- ÿć×ćüĉßć/Üćî íčøÖĉÝéĂÖĕöšĒúąÜćîðøąéĉþåŤ

2.1 ĀúĆÖÿĎêøüĉßćßĊóøą÷ąÿĆĚî
2.2 ĀúĆÖÿĎêøđÿøĉöüĉßćßĊó (ĒÖîöĆí÷ö)

2. ĀúĆÖÿĎêøîĂÖøąïï/øą÷ąÿĆĚî

- ÿć×ćüĉßć/Üćî ÖćøēøÜĒøöĒúąÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü

6. ðøąđõìüĉßć ĂčêÿĀÖøøöÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü

3,000 Ùî
400 Ùî

ìĆĚÜðŘÖćøýċÖþć (2563)

øüöìĆĚÜÿĉĚî
2.3 ĀúĆÖÿĎêøđÖþêøĄøą÷ąÿĆĚî
2.4 ĀúĆÖÿĎêøą÷ąÿĆĚî êßé.

3,400

30

10
68

17

80

- ÿć×ćüĉßć/Üćî ÖćøïøĉĀćøÜćîÙĀÖøøöýćÿêøŤ
14

7

23

16

20

24

27

6

- ÿć×ćüĉßć/Üćî ĂćĀćøĒúąēõßîćÖćø

30

30

- ÿć×ćüĉßć/Üćî ĂćĀćøĒúąēõßîćÖćø

5. ðøąđõìüĉßć ÙĀÖøøö

10

- ÿć×ćüĉßć/Üćî ĒôßĆęîÿĉęÜìĂ

4. ðøąđõìüĉßć ÙĀÖøøö

................ Ùî
................ Ùî

Ùî

20

4

19

50

14

39

2.3 ĀúĆÖÿĎêø ðßé.
2.4 ĀúĆÖÿĎêĂČęî ė

................ Ùî
................ Ùî

118

14

39

17

80

16

- 19 -

- 20 -

- 21 -

- 22 -

ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

1. ประมาณการรายรับ

55,858,780 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
5,300,000 บาท
คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป
6,110,000 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
32,865,280 บาท
งบดําเนินงาน
4,300,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบเงินอุดหนุน
7,283,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น
บาท

11,410,000 บาท

44,448,780 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าจ้างชั่วคราวครูชาวต่างชาติ
เงินวิทยฐานะ
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
วิจัย สิ่งประดิษฐ์
งบรายจ่ายอื่น
สํารองจ่ายฉุกเฉิน
สํารองจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียน

55,858,780 บาท
39,041,280
27,353,280
303,000
1,435,800
5,676,000
1,200,000
3,073,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14,168,600
4,208,000
2,673,660
4,223,500
3,063,440

บาท
บาท

บาท
398,900

398,900
-

บาท
บาท
บาท

250,000
250,000

บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท

Jin

ÙŠćêĂïĒìîóĉđýþ×ĂÜ 3 Ýü.õćÙĔêš

đêĘö×ĆĚî

ÙŠćêĂïĒìîóĉđýþ×øÖ. ĒúąúÝ.

ÙŠćêĂïĒìîēÙøÜÖćø

- ÜïéĞćđîĉîÜćî
- ÙŠćêĂïĒìî
ÙŠćìĞćÖćøîĂÖđüúć
đÜĉîÙŠćêĂïĒìîîĂÖđüúć
đÜĉîÙŠćÿĂîóĉđýþ

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

øć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷/øć÷ÝŠć÷êćö
Üïðøąöćè

190,000

600,000
190,000

450,000

450,000

ðüß.

1,050,000

150,000

2,700,000
1,200,000

303,000
250,000
1,435,800

32,415,280
27,353,280
3,073,200

ðüÿ.

-

300,000

1,000,000
300,000

øą÷ąÿĆĚî

-

-

-

-

ÿĉęÜðøąéĉþåŤ/ĀčŠî÷îêŤ üĉÝĆ÷ÿøšćÜĂÜÙŤÙüćöøĎš

ñúñúĉê

4,300,000
1,690,000

32,865,280

øüö

1.ēÙøÜÖćø
2.ēÙøÜÖćø
×÷ć÷ïìïćì
đÿøĉöÿøšćÜ
ýĎî÷ŤàŠĂöÿøšćÜ
Ùčèíøøö
đóČęĂßčößî(Fix it Ýøĉ÷íøøöĒúą
Center)
íøøöćõĉïćú

ēÙøÜÖćø

17,000

600,000

30,000

3,026,500
647,000

4,056,000

4,056,000

4.ēÙøÜÖćø
5.ēÙøÜÖćø
3ēÙøÜÖćøĂć
ÿîĆïÿîčî
úéðŦâĀć
ßĊüÿøšćÜ
ÙŠćĔßšÝŠć÷êĆĚÜĒêŠ
ÖćøĂĂÖ
ñĎšðøąÖĂïÖćø øąéĆïĂîčïćú
ÖúćÜÙĆî×ĂÜ
øć÷ĔĀöŠĒïï
ÝîÝï
ñĎšđøĊ÷î
ÙøïüÜÝø
ÖćøýċÖþć×ĆĚî
ĂćßĊüýċÖþć
óČĚîåćî

ĒñîÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîðŘêćöĒñîðäĉïĆêĉÖćø (ðŘ 2563) ĒĀúŠÜđÜĉî ñúñúĉê/ēÙøÜÖćø

üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷

3.3 ÿøčðÜïĀîšćøć÷ÝŠć÷ðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2563

ÿŠüîìĊę 3

3,026,500
647,000

4,056,000

øüöìĆĚÜÿĉĚî

ĀîŠü÷ : ïćì

91,000

1,750,000

6,842,100
1,871,000
30,000

2,120,000

2,120,000

ïÖý.

đÜĉîøć÷ĕéš

39,041,280

øüöìĆĚÜÿĉĚî
đðŨîđÜĉî

14,168,600
4,208,000
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-

427,000

500,000

500,000

1,525,060

5,000

25,000

15,000

140,000

üĆÿéčÖĊāć

10,000

üĆÿéčēÛþèćĒúąđñ÷ĒóøŠ

5,000

50,000

15,000

üĆÿéč÷ćîóćĀîąĒúą×îÿŠÜ

628,100

80,000

15,000

55,000

309,340

100,000

130,000

100,000

1,698,440

75,600

üĆÿéčÙŠćđüßõĆèæŤ

20,000

üĆÿéčÖŠĂÿøšćÜ

704,600

10,000

20,000

üĆÿéčÙĂöóĉüđêĂøŤ

üĆÿéčēÙøÜÖćø

35,000

15,000

692,460

40,000

38,000

üĆÿéčĀĆÜÿČĂ üćøÿćøĒúąêĞćøć

üĆÿéčÜćîïšćîÜćîÙøĆü

90,000

üĆÿéčÖćøýċÖþć

100,000

20,000

üĆÿéčĕôôŜćĒúąüĉì÷č

80,000

80,000

50,000

üĆÿéčđßČĚĂđóúĉÜĒúąĀúŠĂúČęî

üĆÿéčÿĞćîĆÖÜćî

1,525,060

350,000

- ÙŠćüĆÿéč

150,000

214,000

286,160

150,000
195,600

30,000

15,000

15,000

ÙŠćđÜĉîÿöìïðøąÖĆîÿĆÜÙö

50,000

50,000

20,000

500,000

266,500

1,716,660

ïÖý.

224,400

10,000

ÙŠćàŠĂöÙøčõĆèæŤ

15,000

427,000

øüöìĆĚÜÿĉĚî

ÙŠćÝšćÜđĀöćïøĉÖćø

20,000

ÙŠćàŠĂöøë÷îêŤøćßÖćø

1,000,000

530,000

øüö

đÜĉîøć÷ĕéš

ÙŠćàŠĂÜÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ

150,000

ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøđéĉîìćÜĕðøćßÖćø

130,000

-

ÿĉęÜðøąéĉþåŤ/ĀčŠî÷îêŤ üĉÝĆ÷ÿøšćÜĂÜÙŤÙüćöøĎš

143,400

100,000

100,000

øą÷ąÿĆĚî

ÙŠćĔßšÿĂ÷ēÙøÜÖćø

250,000

ðüÿ.

13,000

180,000

ðüß.

2.ēÙøÜÖćø
1.ēÙøÜÖćø
đÿøĉöÿøšćÜ
×÷ć÷ïìïćì
Ùčèíøøö
ýĎî÷ŤàŠĂöÿøšćÜ
đóČęĂßčößî(Fix it Ýøĉ÷íøøöĒúą
Center)
íøøöćõĉïćú

ēÙøÜÖćø
4.ēÙøÜÖćø
5.ēÙøÜÖćø
3ēÙøÜÖćøĂć
ÿîĆïÿîčî
úéðŦâĀć
ßĊüÿøšćÜ
ÙŠćĔßšÝŠć÷êĆĚÜĒêŠ
ÖćøĂĂÖ
ñĎšðøąÖĂïÖćø øąéĆïĂîčïćú
ÖúćÜÙĆî×ĂÜ
øć÷ĔĀöŠĒïï
ÝîÝï
ñĎšđøĊ÷î
ÙøïüÜÝø
ÖćøýċÖþć×ĆĚî
ĂćßĊüýċÖþć
óČĚîåćî

ĒñîÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîðŘêćöĒñîðäĉïĆêĉÖćø (ðŘ 2563) ĒĀúŠÜđÜĉî ñúñúĉê/ēÙøÜÖćø

ÙŠćđÜĉîÖĂÜìčîìéĒìî

- ÙŠćĔßšÿĂ÷

øć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷/øć÷ÝŠć÷êćö
Üïðøąöćè

ñúñúĉê

2,673,660

øüöìĆĚÜÿĉĚî
đðŨîđÜĉî

4,223,500
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3,000

25,000

50,000

2,000

ÙŠćîĚĞćðøąðć

ÙŠćĕôôŜć

ÙŠćĕðøþèĊ÷Ť

80,000

- ĂčéĀîčîÖĉÝÖøøöĂÜÙŤÖćøüĉßćßĊó
ĂčêÿćĀÖøøö

- ĂčéĀîčîÖĉÝÖøøöĂÜÙŤÖćø ĂÖì.

- ĂčéĀîčîēÙøÜÖćøÝĆéÖćøýċÖþćêĆĚÜĒêŠ
øąéĆïĂîčïćúÝîÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî
- ĂčéĀîčîÖćøÿĂîđÖþêøøą÷ąÿĆĚî

- ìčîÖćøýċÖþćđÞúĉöøćßÖčöćøĊ

- ĂčéĀîčî Ăý.Öß.

- ĂčéĀîčîēÙøÜÖćøüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîć

80,000

100,000

- ÜïđÜĉîĂčéĀîčî

-

30,000

790,000

55,000

25,000

100,000

- ĂčéĀîčîÿĉęÜðøąéĉþåŤĔĀöŠĒúąĀčŠî÷îêŤ

3.2 ÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ

3.1 ÙøčõĆèæŤ

- ÜïúÜìčî

ÙŠćïøĉÖćøÿČęĂÿćøēìøÙöîćÙö

80,000

- ÙŠćÿćíćøèĎðēõÙ (×ĆĚîêęĞć)

ÙŠćēìøýĆóìŤ

900,000

80,000

-

1,080,000

205,440

2,000

200,000

20,000

427,440

427,440

øüöìĆĚÜÿĉĚî

ïÖý.

170,000

170,000

-

-

6,000

1,500,000

40,000

10,000

1,556,000

10,000

øüö

üĆÿéčÖćøđÖþêø

ÿĉęÜðøąéĉþåŤ/ĀčŠî÷îêŤ üĉÝĆ÷ÿøšćÜĂÜÙŤÙüćöøĎš

30,000

øą÷ąÿĆĚî

üĆÿéčđÙöĊõĆèæŤ

ðüÿ.

đÜĉîøć÷ĕéš

6,000

ðüß.

2.ēÙøÜÖćø
1.ēÙøÜÖćø
đÿøĉöÿøšćÜ
×÷ć÷ïìïćì
Ùčèíøøö
ýĎî÷ŤàŠĂöÿøšćÜ
đóČęĂßčößî(Fix it Ýøĉ÷íøøöĒúą
Center)
íøøöćõĉïćú

ēÙøÜÖćø
4.ēÙøÜÖćø
5.ēÙøÜÖćø
3ēÙøÜÖćøĂć
ÿîĆïÿîčî
úéðŦâĀć
ßĊüÿøšćÜ
ÙŠćĔßšÝŠć÷êĆĚÜĒêŠ
ÖćøĂĂÖ
ñĎšðøąÖĂïÖćø øąéĆïĂîčïćú
ÖúćÜÙĆî×ĂÜ
øć÷ĔĀöŠĒïï
ÝîÝï
ñĎšđøĊ÷î
ÙøïüÜÝø
ÖćøýċÖþć×ĆĚî
ĂćßĊüýċÖþć
óČĚîåćî

ĒñîÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîðŘêćöĒñîðäĉïĆêĉÖćø (ðŘ 2563) ĒĀúŠÜđÜĉî ñúñúĉê/ēÙøÜÖćø

üĆÿéčđÙøČęĂÜĒêŠÜÖć÷

øć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷/øć÷ÝŠć÷êćö
Üïðøąöćè

ñúñúĉê

3,063,440

øüöìĆĚÜÿĉĚî
đðŨîđÜĉî

250,000

-

-
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ÿĉęÜðøąéĉþåŤ/ĀčŠî÷îêŤ üĉÝĆ÷ÿøšćÜĂÜÙŤÙüćöøĎš

øüö

øüöìĆĚÜÿĉĚî

2,000,000

ïÖý.

500,000

øą÷ąÿĆĚî

1,500,000

ðüÿ.

đÜĉîøć÷ĕéš

ÿĞćøĂÜÝŠć÷ÖøèĊÞčÖđÞĉîĀøČĂÝĞćđðŨî

ðüß.

2.ēÙøÜÖćø
1.ēÙøÜÖćø
đÿøĉöÿøšćÜ
×÷ć÷ïìïćì
Ùčèíøøö
ýĎî÷ŤàŠĂöÿøšćÜ
đóČęĂßčößî(Fix it Ýøĉ÷íøøöĒúą
Center)
íøøöćõĉïćú

ēÙøÜÖćø
4.ēÙøÜÖćø
5.ēÙøÜÖćø
3ēÙøÜÖćøĂć
ÿîĆïÿîčî
úéðŦâĀć
ßĊüÿøšćÜ
ÙŠćĔßšÝŠć÷êĆĚÜĒêŠ
ÖćøĂĂÖ
ñĎšðøąÖĂïÖćø øąéĆïĂîčïćú
ÖúćÜÙĆî×ĂÜ
øć÷ĔĀöŠĒïï
ÝîÝï
ñĎšđøĊ÷î
ÙøïüÜÝø
ÖćøýċÖþć×ĆĚî
ĂćßĊüýċÖþć
óČĚîåćî

ĒñîÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîðŘêćöĒñîðäĉïĆêĉÖćø (ðŘ 2563) ĒĀúŠÜđÜĉî ñúñúĉê/ēÙøÜÖćø

ÿĞćøĂÜÝŠć÷đóČęĂóĆçîćÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî

- Üïøć÷ÝŠć÷ĂČęî

- ēÙøÜÖćøüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷Ċåćî
üĉì÷ćýćÿêøŤ

- ĂčéĀîčîÖĉÝÖøøöĂÜÙŤÖćøüĉßćßĊóóćèĉß
÷Öøøö
- ìčîÖćøýċÖþćĔîøąéĆïðøĉââćêøĊ

- ĂčéĀîčîîĆÖđøĊ÷îÝĆÜĀüĆéõćÙĔêš

- ĂčéĀîčîÖćøĀćøć÷ĕéšøąĀüŠćÜđøĊ÷î

øć÷ÖćøÙŠćĔßšÝŠć÷/øć÷ÝŠć÷êćö
Üïðøąöćè

ñúñúĉê

2,000,000

øüöìĆĚÜÿĉĚî
đðŨîđÜĉî
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โครงการที่ 1
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวสมพิศ พัดบัว งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 เพื่อพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาจําเป็นจะต้องมีการวางแผนพัฒนางาน
เพราะการวางแผนจะช่วยให้การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
เป็นการกําหนดกิจกรรม หรือขั้นตอนการทํางานล่วงหน้าทําให้เกิดการเตรียมงานก่อนการลง
มื อ ปฏิ บั ติ นอกจากนี้ ก ารวางแผนงานเกิ ด จากการตั้ งเป้ าหมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ทํ าให้
กิจกรรมที่ถูกกําหนดขึ้นมีทิศทาง หรือจุดมุ่งหมายสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย
ดั งนั้ น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ ายแผนงานและความร่วมมื อ จึงได้ จั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจําปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อ
เป็นการกําหนดกิจกรรม ปัจจัยงบประมาณและเวลาให้สอดคล้องกับการพัฒนางานหรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยมีเป้าหมายความสําเร็จ นั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
เพื่อให้เกิดคุณภาพตามเป้าหมายของงานต่างๆ
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2563
5.2 เพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการและแผนงานต่างๆ
5.3 เพื่อวางแผนให้การปฏิบัติงานดําเนินไปตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 15 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานและแผนกต่างๆ ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,600 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
3,000
ค่าใช้สอย
2,600
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,600

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563 เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
9.3 สถานศึกษามีระบบข้อมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 นับจํานวนเล่มแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2563
10.2 แบบสอบถามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่
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โครงการที่ 2
โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวสมพิศ พัดบัว งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 เพื่อพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
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 (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 ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โขทั ย ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
งบประมาณ 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านเรียนการสอน และการ
ดําเนินงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงาน
ต่ า งๆ ภายในสถานศึ ก ษาจึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งจั ด ทํ า เอกสารรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2563 ตามที่ฝ่ายต่างๆ ได้ดําเนินงานตามแผนที่
วางไว้ การสรุปผลการดําเนินงานนับเป็นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลใน
การบริหารงานต่อไปของวิทยาลัยฯ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานในภาย
ภาคหน้า ส่งผลดีต่อทางราชการและหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติราชการสถานศึกษา
ประจําปี
5.2 เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติราชการ
สถานศึกษาประจําปี
5.3 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 10 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
- เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,500
ค่าใช้สอย
1,500
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

3,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 รายงานผลการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา
9.2 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
9.3 สถานศึกษามีระบบข้อมูลในการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ตรวจสอบจากการนับจํานวนเล่มรายงาน
10.2 แบบสอบถาม
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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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 เพื่อพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามแนวทางการปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข้อ 7 ระบุว่า “ในการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด เพื่อติดตาม ตรวจสอบการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี ถ้าตัวบ่งชี้ใด มาตรฐานใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หน่วยงานต้น
สังกัดต้องวิเคราะห์สาเหตุให้ข้อเสนอแนะ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนและ
ร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยให้มีการประเมินซ้ําในปีถัดไป”
ควรมีการดําเนินการจัดประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ของข้อมูล หลักฐาน ร่องรอยและวิธีการเก็บข้อมูลที่จะนํามาประกอบในการ
จัดทําแฟ้มในแต่ละมาตรฐานของตัวบ่งชี้ในปีการศึกษา ซึ่งจากการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่
วิทยาลัยฯ จึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมิน

- 37 -

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ในการจัดแสดงผลงานและการ
จัดทําแฟ้มเก็บข้อมูลร่องรอยหลักฐานต่างๆ วิธีการดําเนินการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง
และได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ ในการดําเนินการต่างๆของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ที่รับผิดชอบของ SAR แผนกวิชา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครู – อาจารย์ ทุกแผนกวิชา , หัวหน้าแผนกวิชา , หัวหน้างาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครู – อาจารย์ ทุกแผนกวิชา มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูล ร่องรอย
หลักฐานประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล , แผนกวิชา
และสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ดําเนินงานตามโครงการ
3 สรุปผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2563
 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
3,000
ค่าตอบแทน
3,000
ค่าใช้สอย
4,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรสามารถนําความรู้และประโยชน์จากการนิเทศไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
9.2 สถานศึกษามีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.2 แผนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 เพื่อพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานประกันคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีความสําคัญ
อย่างยิ่งในสถานศึกษา สืบเนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมาย คือการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ของสถานศึกษา ซึ่งมีความสําคัญและความหลากหลายของข้อมูล จากหลาย ๆ ส่วน ภายใน
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงผลงานต่างๆ ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าของวิทยาลัยมาประกอบ
เป็นข้อมูลในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู แผนกวิชา และวิทยาลัย ในทุกปี
การศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
หรือ “ สมศ. ”ซึ่งการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมีการจัดเก็บรวบรวมเอกสาร
ข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพียงพอต่อการจะนําไปใช้งาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 การประกันคุณ ภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 กําหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ อ งและสาธารณชน ว่าสถานศึ กษาจัด การศึ ก ษา ได้อ ย่ างมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานและบรรลุ เป้ า ประสงค์ ก ารศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานและบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อดําเนินการปรับปรุงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายบุคคล , แผนก
วิชา , สถานศึกษาในปีการศึกษา ให้มีความสอดคล้องของข้อมูลและเชื่อมโยงถึงกันใน
ทุกระดับ
5.2 ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทํารายงานประเมินตนเองในแต่ละปี
การศึกษามากขึ้น
5.3 เพื่อจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ทุกปีการศึกษา
5.4 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัดและประเมินภายนอก รอบสี่
โดย สมศ.
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครู – อาจารย์ ทุกแผนกวิชา , หัวหน้าแผนกวิชา , หัวหน้างาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครู – อาจารย์ ทุกแผนกวิชา มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูล ร่องรอย
หลักฐานประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล , แผนกวิชา
และสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ดําเนินงานตามโครงการ
3 สรุปผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 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
3,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

3,000

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

หมายเหตุ
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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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 เพื่อพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึก ษาในทุ กระดับ เพื่ อให้ ผู้ บริห ารองค์กร ครู ผู้ บริห ารสถานศึก ษา บุ ค ลากรด้าน
การศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการใน
การบริหารจัดการ การเรียนการสอนตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ก่อให้เกิด
ความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมีเป้าหมายใน
การขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ส ถานศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ให้ ผ่ านการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปี 2563 นั้น
ดั งนั้ น เพื่ อให้ การขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิจพอเพี ยง ของวิท ยาลั ยอาชี วศึ กษาสุโขทั ย
เป็ น ไป อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะส อ ด ค ล้ อ งกั บ น โย บ าย แ ล ะเป้ าห ม าย ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสํารวจและนิเทศการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพื่อคัดเลือกและวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการภายในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5.3 เพื่อวางแผนกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จํานวน 118 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประเมิน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ดําเนินงานตามโครงการ
3 สรุปผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
2,000
ค่าใช้สอย
3,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรสามารถนําความรู้และประโยชน์จากการนิเทศไปประยุกต์ใช้ในงานที่
รับผิดชอบ
9.2 สถานศึกษามีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.2 แผนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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โครงการที่ 6
โครงการทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ
และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจําปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

หัวหน้างานความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกัน
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดี เก่ง และมีสุขได้นั้น ต้อง
อาศัยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการร่วมวางแผน กําหนด
กิ จ กรรม กํ า กั บ ติ ด ตาม ดู แ ล อย่ า งใกล้ ชิ ด เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาไปฝึ ก งานในแต่ ล ะสถาน
ประกอบการ และเพื่อสนองตอบนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ตรงจากการฝึกงานในสถานประกอบการงาน
ความร่วมมือจึงมีหน้าที่ ในการประสาน ทําความเข้าใจ เพื่อให้สถานประกอบการมีแนวคิด
ที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของวิทยาลัยฯ

- 49 -

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ
5.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและ
สถานศึกษาในการดูแลและพัฒนานักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อสร้างเครือข่ายสถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน
สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีสถานประกอบการที่ทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือรับนักเรียน
นักศึกษา เข้าฝึกงาน จํานวน 10 แห่ง
- มีสถานประกอบการที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จํานวน 10 แห่ง
6.2 เชิงคุณภาพ
- สถานประกอบการร่วมมือกับวิทยาลัยฯ ในการดูแล สร้างเครือข่ายสถาน
ประกอบการร่วมกับสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลนักเรียน
นักศึกษายิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ดําเนินงานตามโครงการ
3 สรุปผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนมกราคม 2563 - เดือนมิถุนายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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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
5,000
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีสถานประกอบการที่ทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือรับนักเรียน นักศึกษา
เข้าฝึกงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
และสถานศึกษา ในการดูแลและพัฒนานักเรียน นักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่าย
สถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 7
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ และ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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
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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 ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่ สอศ. ได้อนุมัติแจ้งสถานศึกษาเรื่องการอนุมั ติโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา และโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับสถานศึกษาเพื่อ
ดําเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถ ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่
สนใจให้สามารถนําความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์พร้อมที่จะเริ่ม
ประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้มองเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา จึงจัดทําโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สําหรับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา
โดยประกอบไปด้วยโครงการย่อยตามภารกิจ ต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ
2. โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ให้มคี วามพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง
5.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ให้พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 100 คน
- ครูที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 15 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์การพร้อมเริ่มประกอบการธุรกิจของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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 และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 แบบสรุปผลโครงการ

- 54 -

โครงการที่ 8
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ และ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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
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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 ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่ สอศ. ได้อนุมัติโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ประเภทงบเงินอุดหนุน จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้าง
อาชี พ สร้างรายได้ ป ระชาชน งบเงิน อุ ด หนุ น การหารายได้ ระหว่างเรีย นของนั ก เรี ย น
นักศึกษาที่ยากจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ขีดความสามารถ
ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนําความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อ
สร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์พร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิ จเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถสร้าง
รายได้ และสร้างอาชีพให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
วิทยาลั ยอาชีวศึกษาสุโขทั ย ได้มองเห็นถึงความสํ าคั ญของการส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษามี การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน จึงจัดทําโครงการหา
รายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาที่ต้องการแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกทําธุรกิจในสาขางานอาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 50 คน
- ครูที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 5 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของตนเอง
- นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสนอแผนงานโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามระบุในโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รอจัดสรร)
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9.2 นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
9.3 นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ และมีประสบการณ์ในการ
ประกอบธุรกิจของตนเอง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 แบบสรุปผลโครงการ
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โครงการที่ 9
โครงการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกัน
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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
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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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับจัดการเรียนการสอน
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสํานักงานต่างๆ แบบระบบสาย แต่เนื่องจากระบบ
เครือข่ายไร้สาย ได้มีบทบาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ประกอบกับอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ความสะดวกสบายทั้งต่อคณะครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายนอกที่
เข้ามาติดต่อราชการ สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ ที่ครอบคลุมพื้นที่
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร
5.2 เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายกับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และบุคคลที่มา
ติดต่อได้อย่างทั่วถึง
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และบุคคลที่มาติดต่อ ประมาณ 1,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายมีประสิทธิภาพให้บริการผู้ใช้งานทั่วถึง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 53,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
5,000
ค่าตอบแทน
25,000
ค่าใช้สอย
23,500
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

53,500
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายให้สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
9.2 วิทยาลัยฯ สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่นกั เรียน นักศึกษา บุคลากร
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อได้อย่างทั่วถึง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผล
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โครงการที่ 10
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจําปี พ.ศ. 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวมรรษพร สีขาว หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
นายพิทักษ์ อุปัญญ์ ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
อย่างเท่าเทียมกัน
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยกรมสามัญศึกษาได้
เริ่มจัดการประกวด โดยนําผลงานการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาจัดแสดงด้วยวิธีการสาธิต
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้ผู้เข้าชมทั่วไป อันเป็นผลงานของนักเรียนประกอบการเรียนการสอน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 กรมอาชีวศึกษา ได้นําผลงานนักเรียนนักศึกษาที่ประดิษฐ์คิดค้นจัดทําเป็น
โครงงานวิทยาศาสตร์ มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการนําเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในปี
พ.ศ. 2533 ได้จัดแสดงและประกวดในระดับภาคและระดับชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอส
โซ่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี
พ.ศ. 2550 ได้เพิ่มการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับ ปวช. ขึ้น และให้มีการจัดประกวดพร้อม
กับโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดั บ ปวส. ทั้ งในระดั บอาชี วศึ กษาจังหวัด (อศจ.) ระดั บภาคและใน
ระดั บชาติ โดยได้ รับงบประมาณสนั บสนุ นในการดํ าเนิ นงานจากบริษั ทเอสโซ่ ประเทศไทย จํ ากัด
(มหาชน) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนติดต่อกันมาโดยตลอด
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กระบวนการสอน ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้คิดเป็น
ทําเป็น แก้ปัญหาเป็นและกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัยงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผสู้ อนใช้กระบวนการสอน ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้คิดเป็น
ทําเป็นแก้ปัญหาเป็นและกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน สามารถวิจัยงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
5.2 เพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้เทคนิควิธีการสอนการเลือกใช้สื่อ และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง
5.3 เพื่อให้ผู้สอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้นําความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มอี ยู่ไป
สร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันและ
สังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วดั สําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเข้าประกวดระดับ อศจ. จํานวน 21 ผลงานต่อปีแบ่งเป็น
ระดับ ปวช.
จํานวน 12 ผลงาน
ระดับ ปวส.
จํานวน 9 ผลงาน
- มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับ ภาค ภาคเหนือ จํานวน 4 ผลงานต่อปี
- มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับ ชาติ จํานวน 2 ผลงานต่อปี
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาได้นําความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันและสังคม
เพื่อการพัฒนาประเทศ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
40,000
ค่าใช้สอย
60,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

100,000

*รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ*
1. ระดับ อศจ. จํานวน 21 ผลงานๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
2. ระดับ ภาค ภาคเหนือ จํานวน 4 ผลงานๆละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 16,800 บาท
3. ระดับชาติ จํานวน 2 ผลงานๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
ครูที่ปรึกษา 2 คน นักศึกษา 6 คน
- ค่าที่พัก (550*2*4)+(250*6*4)
= 10,400 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240*2*5)+(180*6*5) = 7,800 บาท
- ค่าน้ํามันเชือ้ เพลิง
= 3,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
21,200 บาท
รวมทั้งสิ้น
31,200 บาท
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้นําความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันและสังคมเพื่อการพัฒนา
ประเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

- 66 -

โครงการที่ 11
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวมรรษพร สีขาว หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
นายพิทักษ์ อุปัญญ์ ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอย่างเท่า
เทียมกัน
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นผลให้
ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้าง
ทักษะวิชาชีพด้ านความคิด วิเคราะห์ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความชํานาญ
สามารถประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดย
สามารถนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมส่วนรวมต่อไป เพื่อให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เล็งเห็นคุณค่าในความคิด ความเพียรพยายามและ
ภูมิปัญญาของเยาวชนไทยที่สามารถประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้น จึงได้จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปี 2563 ขึ้น
เพื่อพั ฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพของนักศึกษาให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน รวมทั้งจะช่วย
ส่งเสริม และสนับสนุนการอาชีวศึกษาให้พัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของ
โลกยุคปัจจุบัน และเข้าสู่การประกวดในระดับชาติต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เสริมสร้างนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัย
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์
5.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
ได้อย่างกว้างขวาง
5.3 พัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถนําไปใช้งานได้อย่างมี
คุณภาพ ประหยัดและปลอดภัย เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้า
ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยสามารถนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อ ความ
เป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษา ส่งเข้าประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 13 ผลงานต่อปี ในระดับชาติไม่น้อยกว่า 1 ผลงานต่อปี
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผลงานสามารถนําไปสู่การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจําหน่ายได้
ในเชิงพาณิชย์
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. พิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กับแผนกวิขา
2. จัดประชุมเตรียมการจัดทําสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
4. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
5. สรุปผลการดําเนินการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุน-วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (สอศ.) , รายได้สถานศึกษา
เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
40,000
20,000
ค่าใช้สอย
30,000
60,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

80,000

70,000

*รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ*
1. ระดับ อศจ. จํานวน 16 ผลงานๆละ 2,300 บาท รวมเป็นเงิน 36,800 บาท
2. ระดับ ภาค ภาคเหนือ จํานวน 4 ผลงานๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
3. ระดับชาติ จํานวน 2 ผลงานๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
ครูที่ปรึกษา 2 คน นักศึกษา 6 คน
- ค่าที่พัก (550*2*4)+(250*6*4)
= 10,400 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240*2*5)+(180*6*5) = 7,800 บาท
- ค่าน้ํามันเชือ้ เพลิง
= 3,000 บาท
รวม
= 21,200 บาท
รวมทั้งสิ้น
33,200 บาท
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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
โครงการปรับปรุงห้องสํานักงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากห้องสํานักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีการใช้งานมาอย่างยาวนาน
จึงทําให้ปัจจุบันมีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ บางส่วนที่ชํารุดทรุดโทรม ทําให้มีวิสัยทัศน์ใน
การทํางานที่ไม่น่ามอง จึงต้องมีการบํารุงดูแลรักษา เพื่อพัฒ นาห้องสํานักงานให้น่าอยู่
และมีบรรยากาศที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและผู้ใช้บริการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาห้องสํานักงานฝ่ายแผนงานฯให้น่าอยู่ และมีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงห้องสํานักงานฝ่ายแผนงานฯ จํานวน 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- ห้องสํานักงานฝ่ายแผนงานฯ สะอาด น่าอยู่ มีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
5,000
ค่าใช้สอย
15,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

20,000

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

หมายเหตุ
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โครงการที่ 13
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางเสมอ เวชสถล หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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
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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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปั จ จุ บั น ความเจริญ ก้ า วหน้ า ทางด้ านเทคโนโลยี มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ าไปมาก
ซึ่งหากหน่วยงานใดมีการบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
เพียงพอก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการ การบริการ การพัฒนางานด้านอื่นๆ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
5.2 เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน

- 76 -

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- อุปกรณ์ Router
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
จํานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยใช้งาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินทั้งสิน้ 132,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
-อุปกรณ์ Router จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
จํานวน 1 เครื่อง
รวมทั้งสิน้

100,000
5,000
27,500
105,000

27,500
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ
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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 การแก้ปญ
ั หาทุจริตและประพฤติมชิ อบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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
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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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานบริหารงานทั่วไปเป็นผู้ให้บริการด้านงานเอกสาร งานธุรการ งานสารบรรณ และ
งานเลขานุการผู้บริหาร มีห้องงานสํานักงานอยู่ในอาคาร 3 ชั้น 1 จํานวน 1 ห้อง โดยใช้
ห้องสํานักงานร่วมกับงานบุคลากรมีผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
เพื่ อ ความสะดวกในการให้ บ ริก ารและมี เครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ สํ านั ก งานที่ ส ามารถ
อํานวยความสะดวก และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานบริหารงานทั่วไปจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาห้อง
สํานักงานงานบริหารงานทั่วไปขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเอกสาร
ที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านเอกสาร และ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่ทํางานที่มีสุขภาวะที่ดี อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับในการดําเนินการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ซึ่ง
จะกําหนดจัด ณ จังหวัดสุโขทัย ประจําปีการศึกษา 2562
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสํานักงาน
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานบริหารงานทั่วไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- งานบริหารงานทั่วไปมีห้องสํานักงานน่าอยู่น่าทํางาน มีความปลอดภัย
ใช้บริการมีความพึงพอใจ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานบริหารงานทั่วไปสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
- External Harddisk 2 TB
จํานวน 1 ตัว
รวมทั้งสิน้

3,000
1,800
4,800

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
9.2 External Harddisk 2 TB จํานวน 1 ตัว
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ
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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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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
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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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานบุคลากรเป็นงานดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา
และอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ เพื่อความสะดวกในการให้บริการและมีเครื่องมือ เครื่องใช้สํานักงานที่สามารถ
อํานวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานบุคลากรจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาห้องสํานักงาน งาน
บุคลากร ขึ้นในปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเอกสารที่มีความปลอดภัย
รวดเร็ว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านเอกสาร และผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานที่ทํางานที่มีสุขภาวะที่ดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสํานักงาน
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานบุคลากร
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- งานบุคลากรมีห้องสํานักงานน่าอยู่น่าทํางาน มีความปลอดภัย ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- งานบุคลากรสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,600 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องปริ้นเตอร์
จํานวน 1 เครือ่ ง
รวมทั้งสิน้

5,600
5,600

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องปริ้นเตอร์

จํานวน 1 เครื่อง

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 16
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางปาริชาติ โปยขุนทด งานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและ
ผู้นําทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้อง
กับวิชาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
ซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือการ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ
ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กําหนด และการจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจกับ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการทํางานสามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทําโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง
5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่บคุ ลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยให้มากยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
ข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ
ครูจ้างสอน
ครูชาวต่างชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่)
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)
ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)
รวม

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

5
51
1
2
6
8
4
23
2
8
2
2
114

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้พัฒนาตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการทํางาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
82,080
ค่าตอบแทน
407,920
ค่าใช้สอย
10,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องปริ้นเตอร์
จํานวน 1 เครือ่ ง
รวมทั้งสิน้

500,000

หมายเหตุ
งบหน้า
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มประสบการณ์ วิสัยทัศน์
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9.2 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมขวัญและกําลังใจมากยิ่งขึ้น
9.3 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้นําเอาความรู้ที่ได้จากการสัมมนา ดูงานมาพัฒนา
จัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
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โครงการที่ 17
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมคิ ุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้มีมาตรฐานสู่สากล ในปีการศึกษา
2555 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ รูปแบบ Mini English Program หลากหลาย
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญการ จํานวน 33 แห่ง ซึง่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Mini English Program ในปีการศึกษา 2561
จํานวน 1 หลักสูตร คือ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่
เรียนหลักสูตรดังกล่าวจึงได้จัดทําโครงการจ้างครูชาวต่างชาติในการเรียนการสอนรายวิชา
ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และในชีวิตประจําวัน
5.2 สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการจัด
การเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความรู้ เกิดทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความรู้ เกิดทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เขียนโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลการดําเนินโครงการ
5. ประเมินผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณผลผลิต-ปวช.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 312,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบหน้า
งบดําเนินงาน
312,000
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

312,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนหลักสูตร Mini English Program
ในสาขาวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ในการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสังเกต
10.2 แบบสอบถาม
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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 เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและ
กระบวนการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ ทันโลก ให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อที่ 2 เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท
รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาสมีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะ
ทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลก
ของการทํางาน
ข้อที่ 3 เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มี
การประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย
มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้
ข้อที่ 6 เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ
มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการทํางาน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผูส้ ําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
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3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปั จจุ บั น ทั่ วโลกมี ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จยุค ใหม่ โดยการนํ าเทคโนโลยีแ ละการใช้
ความรู้เป็นฐานเพื่อการพัฒนา ทําให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมในการสร้างและพัฒนา
ระบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงในการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภาษาต่างประเทศเป็นอีกด้านหนึ่งที่จําเป็นในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งที่คนทั่วโลกนิยมใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ
เทคนิคและวิธีสอนและประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ
5.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 คน มาปฏิบัติงานในสถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อเสริมความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ
- เสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ สร้างความสัมพันธ์
ระดับประเทศ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
3. เขียนโครงการ
4. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลการดําเนินโครงการ
5. ประเมินผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินงปม - ปวช. , งปม – ปวส. , รายได้สถานศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 624,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบหน้า
งบดําเนินงาน
388,000
236,000
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

388,000

236,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสังเกต
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 19
โครงการรับอาสาครูสมัครจีน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ

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

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

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปั จจุ บั น ทั่ วโลกมี ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จยุค ใหม่ โดยการนํ าเทคโนโลยีแ ละการใช้
ความรู้เป็นฐานเพื่อการพัฒนา ทําให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมในการสร้างและพัฒนา
ระบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงในการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภาษาต่างประเทศเป็นอีกด้านหนึ่งที่จําเป็นในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งที่คนทั่วโลกนิยมใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
5.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ
เทคนิคและวิธีสอนและประสบการณ์ด้านภาษาจีน
5.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูอาสาสมัครจีน จํานวน 1 คน มาปฏิบัติงานในสถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อเสริมความพร้อมและความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ
- เสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ สร้างความสัมพันธ์
ระดับประเทศ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
5. เขียนโครงการ
6. ขออนุมัติโครงการ
3. ดําเนินโครงการ
4. รายงานผลการดําเนินโครงการ
5. ประเมินผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 158,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบหน้า
งบดําเนินงาน
144,000
ค่าตอบแทน
14,500
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

158,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสังเกต
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 20
โครงการไม่เคยขาด ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางปาริชาติ โปยขุนทด งานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร ให้ครูเป็นผู้ทมี่ ี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผูน้ ําทางวิชาการ ครู
และผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู้ รียน สร้างความมั่นใจและ
ไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนทีส่ อดคล้องกับวิชาชีพ
ข้อที่ 9 เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม
เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบ
ในความสําเร็จตามภาระหน้าที่
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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. รู้จักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
ซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใดก็จะทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือการ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ
ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กําหนด และบุคลากรทางการศึกษาในการทํางาน
สามารถนําความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่บคุ ลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ให้มากยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร
จํานวน
5
คน
ข้าราชการครู
จํานวน
51
คน
ข้าราชการพลเรือน
จํานวน
1
คน
ลูกจ้างประจํา
จํานวน
2
คน
พนักงานราชการ
จํานวน
6
คน
ครูจ้างสอน
จํานวน
8
คน
ครูชาวต่างชาติ
จํานวน
4
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่)
จํานวน
23
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ) จํานวน
2
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง) จํานวน
8
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)
จํานวน
2
คน
ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)
จํานวน
2
คน
รวม
จํานวน
114 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้พัฒนาตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการทํางาน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมขวัญและกําลังใจมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
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โครงการที่ 21
โครงการทําเนียบบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางปาริชาติ โปยขุนทด งานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 4 ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผู้นํา
ทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้าง
ความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับ
วิชาชีพ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารบุคคลให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2563
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารบุคคลให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาใหม่
ประจําปีการศึกษา 2563
5.2 เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาใหม่
ประจําปีการศึกษา 2563
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีบอร์ดทําเนียบบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาใหม่ จํานวน 1 บอร์ด
6.2 เชิงคุณภาพ
- วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาให้ตรงตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาใหม่
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
7,000
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

7,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ทําเนียบบุคลากรของวิทยาลัยตามโครงสร้างใหม่ปี 2563
9.2 มีรูปถ่ายที่เป็นปัจจุบันของบุคลากรติดแฟ้มประวัติ ก.พ. 7 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินโครงการ
10.2 สังเกตพฤติกรรมในขณะร่วมโครงการ
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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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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
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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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยฯมียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ และ
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นจึงจําเป็นเตรีมความพร้อมในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะให้
พร้อมในการใช้งานต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อให้การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- วัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จํานวน 6 คัน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณตั้งไว้ในงบหน้ารายรับ-รายจ่ายประจําปี เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบประมาณได้
งบดําเนินงาน
ตั้งไว้ในงบ
ค่าตอบแทน
หน้ารายรับค่าใช้สอย
รายจ่าย
100,000
20,000
80,000
ค่าวัสดุ
ประจําปี
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
80,000
20,000
100,000
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ มีวัสดุเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ
9.2 ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานและดําเนินงานโครงการ
10.2 ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ
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โครงการที่ 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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 มิต)ิ
 วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
3.6 นโยบาย 3 D

 Democracy (ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย)
 Decency ( ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย)
 Drug-Free (ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด)
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3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยฯ มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ และ
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นเพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะ
ใหม่ จึงจําเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมการซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อยืดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ
5.3 เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติงานภารกิจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ซ่อมแซมยานพาหนะที่ชํารุดตามจํานวน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
80,000
ค่าใช้สอย
100,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ยืดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ
9.2 ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานและดําเนินงานโครงการ
10.2 ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ

180,000

หมายเหตุ
งบหน้า
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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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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

- 118 -

3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องด้วยงานพัสดุ มีภาระงานหลายด้าน และต้องดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ใน
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามภารกิจของวิทยาลัยฯ ให้ทันต่อความต้องการใช้ของบุคลากรทาง
การศึกษาทุกคน ซึ่งในปัจจุบนั งานพัสดุมีครุภัณฑ์ที่ชํารุด ทําให้การปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนเปลี่ยนแปลงของเดิมที่
ชํารุด ซึ่งจะช่วยทําให้การทํางานได้ผลดี และงานสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องสํารองไฟ
จํานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องสํารองไฟ
จํานวน 1 เครือ่ ง
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องสํารองไฟ

2,500
2,500
จํานวน 1 เครื่อง

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 25
โครงการจัดโครงการสื่อประชาสัมพันธ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

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 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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)
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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 ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การสื่อสารถือว่าเป็นปัจจัยหลักของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
สร้างให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ตรงของวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการทํางานของบุคลากร สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
อันเกิดประโยชน์แก่วิทยาลัยฯและงานราชการ
จากเหตุผลดังกล่าวงานประชาสัมพันธ์จึงจัดโครงการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อปรับปรุง
งานประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ส่งเสริมความเข้าใจทั้งบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจนการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ดําเนินการภายในวิทยาลัยฯ สู่องค์กร
ภายนอก เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร โดยมีกรอบงาน งานประชาสัมพันธ์
ดังต่อไปนี้ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เน้นการประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวผ่านระบบสังคมออนไลน์
5. วัตถุประสงค์
5.1 สถานศึกษามีอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารทีท่ ันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทีร่ วดเร็ว
5.2 บุคลากรได้ใช้อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารทีส่ ะดวกรวดเร็ว
5.3 ตอบสนองพันธกิจของวิทยาลัย การประกันคุณภาพภายใน (สอศ.) และคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.)
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด 2.50 x 6.10 จํานวน 10 แผ่น
- ป้ายไวนิลติดโครงเหล็กขนาด (ป้ายโรงเรียนคุณธรรม) 6.90 x 7.20 เมตร 1 แผ่น
- ป้ายไวนิลติดโครงเหล็กขนาด (ป้ายปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง) 2.50 x 6.90 เมตร 2 แผ่น
- ป้ายไวนิลติดโครงเหล็กขนาด (ป้ายทรงพระเจริญ) 6.50 x 4.00 เมตร 2 แผ่น
- จองพื้นที่ลงนามถวายพระพร 6 ฉบับ
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ส่งเสริมความเข้าใจทั้งบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดําเนินการ
ภายในวิทยาลัยฯ สู่องค์กรภายนอก เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร สนองตอบ
นโยบายพันธกิจของวิทยาลัย การประกันคุณภาพภายใน (สอศ.) การประกันคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.)
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
15,000
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

20,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
9.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมาย
9.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
หน่วยงานอื่นๆ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 26
โครงการทําบัตรประจําตัว นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายธีระพงษ์ กระการดี งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในการจัดการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาจะต้องออก
บัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานการเป็นนักเรียนนักศึกษาจนจบหลักสูตร
และบัตรประจําตัวยังใช้ร่วมกับงานอื่นๆภายในสถานศึกษาจะต้องมีรูปแบบที่อํานวยความ
สะดวกงานทะเบียนจึงพิจารณาเห็นว่าบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาควรจะมีความคงทน
ถาวรแบบพลาสติกโดยการติดต่อบริษัทที่รับจัดทําบัตรและขอจัดสรรจากเงินระดมทรัพยากร
ที่เก็บจากนักเรียนนักศึกษาเข้าใหม่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทําบัตรประจําตัวนักเรียน
นักศึกษาคนละ 100 บาท
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทําบัตรนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1ทุกชั้นทุกแผนกวิชา
5.2 นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจําตัว เพื่อใช้บริการของทางวิทยาลัยฯ และหน่วยงาน
ภายนอกวิทยาลัยฯ

- 126 -

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชาได้มีบัตรประจําตัวใช้ตลอดหลักสูตร
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา มีบัตรประจําตัวที่สวยงามและคงทนถาวร
- นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้บัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับบริการของ
ทางวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอกวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม
 สถานที่ดําเนินโครงการ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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

50,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานทะเบียนสามารถให้บริการในการออกบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ทุกคน
ในปีการศึกษา 2563 ได้อย่างเป็นระบบ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จํานวนบัตรนักเรียน นักศึกษา
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพบัตรนักเรียน นักศึกษา
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โครงการที่ 27
โครงการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรงานทะเบียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายธีระพงษ์ กระการดี งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่อให้การดําเนินการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตร
ของผู้สําเร็จการศึกษา ในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 มีความถูกต้อง ชัดเจน คงทน สวยงาม
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตร
ผู้สําเร็จการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกชั้นทุกแผนกวิชา
5.2 นักเรียน นักศึกษามีใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตร เพื่อใช้ในการ
สมัครศึกษาต่อที่สถาบันอื่น และ การสมัครทํางาน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ทุกแผนกวิชาได้ใบแสดงระเบียนผล
การเรียนและใบประกาศนียบัตรใช้ตลอดการจบหลักสูตร
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา มีใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตร
ที่สวยงามและคงทนถาวร
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
15,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

15,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานทะเบียนสามารถให้บริการในการปริ้นใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ
ใบประกาศนียบัตรนักเรียนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาทุกคนได้อย่างเป็นระบบ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จํานวนใบแสดงระเบียนผลการเรียนและ ใบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา
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โครงการที่ 28
โครงการถ่ายเอกสารงานทะเบียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายธีระพงษ์ กระการดี งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การบริการและการจัดเก็บเอกสาร เพื่อใช้สาํ หรับการตรวจสอบสถานะของนักเรียน
นักศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และประกันคุณภาพภายนอก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บริการเอกสารงานทะเบียน ครู และบุคลากร ในสถานศึกษา
5.2 เพื่อให้บริการเอกสารงานทะเบียนแก่นักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อให้บริการเอกสารงานทะเบียนแก่ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อเกี่ยวกับ
การขอเอกสารงานทะเบียน
5.4 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และประกันคุณภาพภายนอก
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เอกสารงานทะเบียน
- นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ภายในสถานศึกษา
- ผู้ที่ติดต่อขอเอกสารงานทะเบียน
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีเอกสารงานทะเบียนให้กบั นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และ ผูท้ ตี่ ิดต่อขอ
เอกสารงานทะเบียนอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 12,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
12,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

12,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานทะเบียนสามารถให้บริการเอกสารได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ความพึงพอใจต่อการบริการเอกสารงานทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร
และผูท้ ตี่ ิดต่อขอเอกสารงานทะเบียน
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โครงการที่ 29
โครงการจัดซือ้ วัสดุ ครุภัณฑ์ งานทะเบียน
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 การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมชิ อบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่อความสะดวกในการให้บริการ และมีเครือ่ งมือ เครื่องใช้สํานักงานที่สามารถ
อํานวยความสะดวก และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ
สํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวดเร็ว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการด้านเอกสาร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทําใบรายชื่อ ใบแสดงระเบียนผลการเรียน และใบประกาศนียบัตร นักเรียน
นักศึกษา และให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ในด้านต่างๆ
5.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสํานักงาน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีความปลอดภัย ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจ
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รบั บริการมีความพึงพอใจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 19,300 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 3
เครื่อง (เครื่องละ 5,600 บาท)
- เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
(เครื่องละ 2,500 บาท)
รวมทั้งสิน้

16,800
2,500
19,300

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องปริ้นเตอร์
9.2 เครื่องสํารองไฟ

จํานวน 3 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 30
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งระบบประปาถือได้ว่าเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต ถือเป็นสาธารณูปโภคที่
สําคัญ มนุษย์ทุกคนต้องใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน ระบบประปาที่ดีทําให้มี
น้ํากินน้ําใช้ที่สะดวกทั่วถึง จากความสําคัญดังกล่าวนี้ งานอาคารสถานที่จงึ ได้จัดทําการ
ปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยฯ ให้มีน้ําใช้ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ
ในแต่สถานที่ภายในวิทยาลัยฯ
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงระบบประปา ที่ชํารุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน ภายในวิทยาลัยฯ
และตามอาคารเรียน ตลอดจนอาคารประกอบต่างๆ
5.2 เพื่อให้มีน้ําใช้อย่างทั่วถึง และมีระบบประปาที่มีคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาภายในวิทยาลัยฯ
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ สามารถจ่ายน้ําประปาได้อย่างทั่วถึง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
20,000
20,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

20,000

20,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีระบบประปาไว้ใช้ภายในวิทยาลัยฯ อย่างทั่วถึงทุกจุด
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
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โครงการที่ 31
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ มีการใช้งานมากกว่า 30 ปี ทําให้มีการ
เสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งาน จึงทําให้ไฟฟ้าลัดวงจร และไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้
ต่อเนื่อง เนื่องจากใช้ไฟฟ้ามากเกินกําลังที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะรับได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ และลดความเสีย่ งจึงควรดําเนินการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายใน
วิทยาลัยฯ และอาคารเรียนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
พร้อมเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับบุคคลกลุ่มดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้
อย่างเต็มที่
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
5.2 เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มีจํานวนมากขึ้น
5.3 เพื่อสร้างความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและลดความเสีย่ ง
5.4 เพื่อเป็นการบริการให้กับบุคลากรของทางวิทยาลัยฯ ในทุกฝ่าย
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ และอาคารเรียนประกอบให้มีประสิทธิภาพ
และไม่เกิดปัญหาการใช้งาน
6.2 เชิงคุณภาพ
- อาคารเรียนและอาคารประกอบที่มีการใช้ไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงและเกิดความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ และบุคลากร
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
20,000
20,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

20,000

20,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯ มีระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
9.2 เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและลดความเสี่ยง
9.3 บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีไฟฟ้าใช้งานได้อย่างเหมาะสมและไม่เกิดอันตรายในการใช้งาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานและการดําเนินงานของโครงการ
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โครงการที่ 32
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
ปัจจุบันอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายพื้นที่และ
สร้างอาคารเรียน อาคารประกอบเพิ่มขึ้นหลายหลัง แต่ละหลังก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย ซึ่งพื้นที่และอาคารแต่ละ
หลังจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีการดูแลและบํารุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นระเบียบ
ความสะอาด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการ
ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ จําเป็นอย่างยิ่งต้องมีอุปกรณ์ และน้ํายา
ทําความสะอาดที่เพียบพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อความคล่องตัวในการดูแล
รักษาความสะอาด และเพื่อสุขอนามัยที่ดขี องครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ และน้ํายาทําความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ต่างๆ ห้องน้ํา ห้องส้วม และบริเวณต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ให้
สะอาดเป็นระเบียบ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
5.3 เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มา
ติดต่อราชการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ ตลอดจนน้ํายาทําความสะอาด ที่เพียบพร้อม พอเพียง
6.2 เชิงคุณภาพ
- อาคารสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
20,000
20,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

20,000

20,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และน้ํายาทําความสะอาด เพียงพอต่อความต้องการ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
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โครงการที่ 33
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
ปัจจุบันอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายพื้นที่และ
สร้างอาคารเรียน อาคารประกอบเพิ่มขึ้นหลายหลัง แต่ละหลังก็มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย ซึ่งพื้นที่และอาคารแต่ละ
หลังจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีการดูแลและบํารุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นระเบียบ
ความสะอาด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียน ซึ่งการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วและบริเวณ
ฟุตบาทในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรวั้ และบริเวณฟุตบาทในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อ
อํานวยความสะดวกให้กับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วและบริเวณฟุตบาทในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.2 เชิงคุณภาพ
- อาคารสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
30,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

30,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีรั้วและบริเวณฟุตบาทในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
9.2 การบริหารงานบรรลุจุดประสงค์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
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โครงการที่ 34
โครงการทําความสะอาดและซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

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

- 157 -

3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
ปัจจุบันอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายพื้นที่และ
สร้างอาคารเรียน อาคารประกอบเพิ่มขึ้นหลายหลัง แต่ละอาคารมีการใช้เครื่องปรับอากาศ
จํานวนหลายเครื่อง เพื่อให้การทํางานของเครื่องปรับอากาศได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามนโยบายการประหยัดพลังงานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานอาคาร
สถานที่ จึงได้จดั ทําโครงการทําความสะอาดและซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัยขึ้น เพื่อเสริมสร้างการทํางานของบุคลากรและเพิ่มบรรยากาศการเรียน
การสอนให้ดียงิ่ ขึ้น
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทําความสะอาดและซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน บรรยากาศการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องปรับอากาศ
จํานวน 121 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
- เครื่องปรับอากาศทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
30,000
10,000
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

30,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสํานักงาน
9.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 35
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) นอกจากจะมีห้องเรียน สําหรับนักเรียน นักศึกษา แล้วยังมีอาคารที่ใช้ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น หอประชุม ห้องโสตทัศน
ศึกษา เป็นต้น
เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อ
เป็นการรองรับการดําเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ซึ่งจะกําหนดจัด ณ จังหวัดสุโขทัย ประจําปีการศึกษา 2562
งานอาคารสถานที่ จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เพื่อให้อาคารเรียน และอาคารที่ใช้สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่ในสภาพที่ดี พื้นที่ใน
การใช้สอยมีความสะดวก และปลอดภัย
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้อาคารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อยู่ในสภาพที่ดี สะดวก และปลอดภัย
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- อาคารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความปลอดภัย ผู้ใช้บริการมีความพึ่งพอใจ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- อาคารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
20,000
30,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

30,000

20,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 อาคารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 การใช้บริการผู้มาติดต่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 36
โครงการตกแต่งสถานที่ในวันสําคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันและเป็นหน้าทีข่ องปวงชนชาวไทยทุกคนที่รว่ มกัน
ธํารงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต จึงเป็นหน้าที่สําคัญของวิทยาลัยฯ ที่จะต้องกระตุ้นเตือน
ให้เยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจําชาติ ประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ จึงได้ยึดหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต วิทยาลัยฯ จึงมีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตสํานึกในความเป็นไทย โดยแสดงออกในกิจกรรมที่
หลากหลาย
งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงได้ดําเนินโครงการตกแต่งสถานที่
ในวันสําคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.2 เพื่อแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 มีความรักเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
20,000
20,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

20,000

20,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
9.2 แสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
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โครงการที่ 37
โครงการจัดทําพื้นที่จอดรถชั่วคราวในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่
ภายในวิทยาลัยฯ ค่อนข้างคับแคบ สถานทีจ่ อดรถของครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา
มีอยู่อย่างจํากัด
เพื่อเป็นการรองรับการดําเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ซึ่งจะกําหนดจัด ณ จังหวัดสุโขทัย ประจําปีการศึกษา
2562 งานอาคารสถานที่ จึงได้จัดทําโครงการจัดทําพื้นที่จอดรถชั่วคราว เพื่อรองรับจํานวน
ผู้ที่เข้ามาแข่งขันทักษะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดการจราจร เพื่อเป็นการ
บริหารจัดการให้พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทําพื้นที่จอดรถภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อเป็นการบริหารจัดการให้พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ใช้สอยมากยิง่ ขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- พื้นทีจ่ อดรถภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.2 เชิงคุณภาพ
- พื้นที่ภายในวิทยาลัย มีพื้นที่ใช้สอยและมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
20,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

20,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 พื้นที่จอดรถภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
9.2 บริหารจัดการให้พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
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โครงการที่ 38
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
บ้านหรือที่พักอาศัยนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญและจําเป็นมากสําหรับการดํารงชีวิตของ
มนุษย์โดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้อาศัย หลัก
สําคัญในการสร้างบ้านหรือที่พักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะ ควรคํานึงถึงความปลอดภัย
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมีบ้านพักครู ทีม่ ีสภาพชํารุด เช่น หลังคา ฝ้า
เพดาน ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง และบันได สาเหตุบางส่วนอาจมาจากปลวกที่มีอยู่จํานวน
มาก ซึ่งหากปล่อยไว้ไม่ได้การปรับปรุง ซ่อมแซม อาจจะทําให้เสียหายทั้งหลังได้ ทั้งนี้ เพื่อให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานและเพื่อให้บ้านพักครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักครู ดังกล่าวขึ้น
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักครู ที่มีอยูแ่ ล้วให้มีสภาพทีด่ ี
5.2 เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ ให้แก่บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.3 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- บ้านพักครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง
6.2 เชิงคุณภาพ
- ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ให้อยู่ได้อย่างปลอดภัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินงปม-งบลงทุน ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,249,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

2,249,000
2,249,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บ้านพักครู มีสภาพที่ดี มีความปลอดภัย
9.2 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีขวัญและกําลังใจ
9.3 บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 39
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาพักผ่อนนักเรียน นักศึกษา
และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
ปัจจุบันอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายพื้นที่และ
สร้างอาคารเรียน อาคารประกอบเพิ่มขึ้นหลายหลัง และมีศาลาพักผ่อนของนักเรียน
นักศึกษาหลายหลังตามบริเวณต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ซึ่งศาลาพักผ่อนแต่ละหลังจําเป็นอย่าง
ยิ่งต้องมีการดูและบํารุงรักษา เพื่อให้มีสภาพการใช้งานที่มั่นคง แข็งแรง และเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียน ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักผ่อนนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักผ่อนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.2 เชิงคุณภาพ
- ศาลาพักผ่อนต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
60,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

60,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาพักผ่อนนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
9.2 เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
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โครงการที่ 40
โครงการป้องกันอัคคีภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เปิดทําการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
ปัจจุบันสภาพอากาศค่อนข้างร้อน ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ต้องทํางานหนักและ
ทําให้เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัย จากความสําคัญดังกล่าวนี้ งาน
อาคารสถานที่จึงได้จัดซื้อ และทําการปรับปรุงเปลี่ยนน้ํายาดับเพลิง ที่ชํารุด เสื่อมสภาพ
หมดอายุการใช้งาน ให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่สถานที่ภายในวิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเปลี่ยนน้ํายาดับเพลิง ที่ชํารุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน ภายในวิทยาลัยฯ
และตามอาคารเรียน ตลอดจนอาคารประกอบต่างๆ
5.2 เพื่อให้มีถังดับเพลิงใช้อย่างทั่วถึง ที่มีคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน 60 ถัง ภายในวิทยาลัยฯ
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่มปี ระสิทธิภาพ สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
10,000
20,000
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

20,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีถังดับเพลิงไว้ใช้ภายในวิทยาลัยฯ อย่างทั่วถึงทุกจุด
9.2 วิทยาลัยฯ มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
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โครงการที่ 41
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ฝา่ ยบริหารทรัพยากร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

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 าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. มีจํานวนผู้เรียนที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการศึกษาวิชาชีพมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จึงต้องมีอุปกรณ์ และครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจํานวนผู้เรียน
จึ งจํ าเป็ น ต้ อ งจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนให้ เพี ย งพอและเป็ น ไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์อย่างเพียงพอ
5.2 เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีอุปกรณ์ใช้เพียงพอต่อความต้องการของการจัดระบบบริหารสถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรมีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 170,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
170,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมีครุภัณฑ์ที่เพียงพอ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ

170,000
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โครงการที่ 42
โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1,2,3,4,5,6
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ด้านที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในปัจจุบัน และเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในด้านอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เช่น การบัญชี การเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การ
ท่องเที่ยว และการโรงแรม เป็นต้น สาขาวิชาคหกรรม เช่น แฟชั่นและสิ่งทอ อาหารและ
โภชนาการ ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ธุรกิจคหกรรม เป็นต้น สาขาวิชาศิลปกรรม เช่น
วิจิตรศิลป์ การออกแบบ/คอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปกรรมเซรามิก เป็นต้น ซึ่งทาง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียน
นักศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษามีประสบการณ์ทั้งในสาขาอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นํา มี
ความกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้
ดําเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนโดยได้จัดตั้งองค์การวิชาชีพขึ้น เพื่อให้เป็นตัวกลางใน
การดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย
ในการดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ นั้น สถานศึกษาจะต้องดําเนินการโดยใช้
ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย และตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ข้อ 28 ระบุให้มีการประเมินเพื่อสรรหาองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ดีเด่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงมีการจัด
กิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษา หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
ดังกล่าวและเพื่อเป็นการพัฒนาให้การดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
นักศึกษา ด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. องค์การวิชาชีพ
กิจกรรม
- กิจกรรมแข่งขันทักษะระดับหน่วย , ระดับอศจ ,
ระดับภาค , ระดับชาติ
- กิจกรรมชมรม 2 ภาคเรียน
- กิจกรรมพิธีปิดองค์การวิชาชีพ (วันปัจฉิมนิเทศ)
- กิจกรรมประเมินหน่วยองค์การ
- กิจกรรมพิธีเปิดองค์การ
- กิจกรรมรับประกาศนียบัตร
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ
ประจําปี 2563
- กิจกรรมกลางองค์การวิชาชีพ

เงินรายได้

20,000
2,000
30,000
2,000
5,000
3,000
-

รวมทั้งสิ้น

-

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

เงินพัฒนาผู้เรียน
50,000

112,000

เงินรายได้

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

-

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

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

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
4,000
5,000
3,000
2,000
35,000

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
5,000
8,000
30,000
80,000
30,000
5,000

158,000
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-

5 เยาวชนคนดี ศรีอาชีวะ
กิจกรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมร่วมใจต้านภัยเอดส์
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ถนนสีขาว
กิจกรรมกลางเยาวชนคนดี ศรีอาชีวะ

เงินรายได้

เงินพัฒนาผู้เรียน
10,000
5,000
5,000
18,000

เงินรายได้

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

รวมทั้งสิ้น

-

6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
กิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมกลางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งสิ้น

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่นได้
5.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองได้ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
5.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
5.4 เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน
มีเจตคติที่ดีและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทุกชั้นทุกแผนกเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาการศึกษาที่วิทยาลัยฯได้จัดขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ และความรู้ มีทักษะ ในการทํางาน รักการทํางาน
มีเจตคติที่ดแี ละสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
70,000
ค่าตอบแทน
60,000
ค่าใช้สอย
370,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

370,000

130,000
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้ผเู้ รียน มีความรูค้ ู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่นได้
9.2 เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้ผเู้ รียน มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองได้ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
9.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
9.4 เพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน
มีเจตคติที่ดีและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 สังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 43
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 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 ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ว ยวิท ยาลั ยอาชี วศึ ก ษาสุ โขทั ย มี น โยบายในการจั ด การศึ ก ษาอย่ างมี ส่วนร่วม
ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
ในทุกด้าน วิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความ
ร่วมมือในการกําหนดรูปแบบการดูแลผู้เรียน และร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญ หา
ให้กับผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดความรู้ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพศึกษาต่อและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและกําหนดรูปแบบการดูแลผู้เรียนร่วมกัน
5.2 เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่บุตรหลานได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
2,000
ค่าตอบแทน
1,000
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

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

หมายเหตุ
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โครงการที่ 44
โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,8,9,11
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ว ยวิท ยาลั ยอาชี วศึ ก ษาสุ โขทั ย มี น โยบายในการจั ด การศึ ก ษาอย่ างมี ส่วนร่วม
ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
ในทุกด้าน วิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความ
ร่วมมือในการกําหนดรูปแบบการดูแลผู้เรียน และร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญ หา
ให้กับผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดความรู้ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพศึกษาต่อและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและกําหนดรูปแบบการดูแลผู้เรียนร่วมกัน
5.2 เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่บุตรหลานได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
2,000
ค่าตอบแทน
1,000
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

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

หมายเหตุ
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โครงการที่ 45
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 ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหายาเสพติดก็ยังคงในปัจจุบันปัญหายาเสพติดก็ยังคงเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย และส่วนใหญ่ปัญหายาเสพติดก็เกิดมา
จากการอยากรู้และอยากลองของวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นที่กําลังศึกษาอยู่ ดังนั้นสถานศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนให้
ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม รู้จักห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อเป็นอนาคตที่ดีต่อประเทศชาติสืบต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เรื่องของสารเสพติดให้โทษ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักแนวทางการป้องกันตนเองจากสารเสพติด
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งความเป็นโรงเรียนสีขาว
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจถึงสารเสพติดให้โทษแก่ร่างกาย
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานปกครองนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
1,500
ค่าตอบแทน
500
ค่าใช้สอย
3,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าใจถึงสารเสพติดที่ให้โทษ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีการป้องกันตนเองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
9.3 นักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
10.2 สังเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
10.3 จากผลการปฏิบัติของนักเรียน
10.4 จากแบบสอบถามที่แจกให้กบั นักเรียน
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โครงการที่ 46
โครงการการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานปกครองนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาใน
ปัจจุบัน ที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงจากปัญหาต่างๆ อาทิ เช่น การทะเลาะวิวาท ยาเสพติด การมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน ตลอดจน
สื่อออนไลน์ต่างๆ ที่ทุกเพศ ทุ กวัยเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง จึงเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ ในการอยากรู้ อยากลองสิ่งเสพติด โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบ และพิษภัยที่ตามมา
ปัจจัยสําคัญที่สุดมาจากปัญหาทางครอบครัวที่มีการพัวพันกับยาเสพติด การคบเพื่อน การมี
แฟนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
จากปั ญ หาที่ กล่ าวมาข้างต้น จึงทํ าให้ มี โครงการการสร้ างเครือข่ ายประสานงาน
ส่งเสริมความพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยจัดการอบรมนักเรียน นักศึกษาของแต่ละแผนก
วิชา เป็นแกนนําในการให้ความรู้ถึงพิษภัย และช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหาการมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม เพื่อลดจํานวนกลุ่มเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดการอบรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นแกนนําในการป้องกันปัญหาการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
5.2 เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการพแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.3 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา กลุม่ เสี่ยงให้มีพฤติกรรมตามลักษณะที่พึงประสงค์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน นักศึกษาแกนนําในการสร้างเครือข่ายประสานงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จํานวน 100 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแกนนํา ที่ได้รับฝึกการอบรม จํานวน 100 คน มีความรู้ความ
เข้าใจในปัญหาการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ
การอบรมเพื่อปรับทัศนคติ และพฤติกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานปกครองนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
1,000
ค่าตอบแทน
500
ค่าใช้สอย
1,500
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

3,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าใจถึงสารเสพติดที่ให้โทษ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีการป้องกันตนเองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
9.3 นักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
10.2 สังเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
10.3 จากผลการปฏิบัติของนักเรียน
10.4 จากแบบสอบถามที่แจกให้กบั นักเรียน
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โครงการที่ 47
โครงการติดตามผู้สาํ เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 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 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 ......................................
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

- 210 -

3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิท ยาลั ย อาชี วศึ ก ษาสุ โขทั ย มี ภ ารกิ จ ในการจัด การเรีย นการสอนให้ แ ก่ นั ก เรี ย น
นักศึกษาในสาขาวิชาพณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในระดับ
ปวช. และปวส. ซึ่งในปีการศึกษา มีนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และศึ ก ษาต่ อ เป็ น จํ า เป็ น มากจึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งติ ด ตามนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ นํ า มาใช้ เป็ น
ฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562
5.2 เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้สําเร็จการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- สามารถนําข้อมูลที่ติดตามผู้สําเร็จการศึกษามาใช้ประโยชน์ได้ในการจัดการเรียน
การสอน และสามารถจัดหาตําแหน่งงานว่างตามที่นักศึกษาแจ้งความจํานง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,000
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

2,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถติดตามนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่สําเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2562 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.2 นําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการประเมินผลการทําโครงการ
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 48
โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการทีร่ บั ผูส้ ําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษา
ในสาขาวิชาพณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในระดับ ปวช. และปวส.
ซึ่งในทุกปีการศึกษามีนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นจํานวนมาก จึง
จําเป็นต้องสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และเตรียมนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ตรงกับ
ความต้องการตลาดแรงงานและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และเตรียมนักเรียน
นักศึกษาให้มคี ุณลักษณะทีต่ รงกับความต้องการตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน ตลาดแรงงาน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- สถานประกอบการกรอกแบบสํารวจให้กบั วิทยาลัยฯ มากกว่าร้อยละ 80 ของที่สํารวจ
6.2 เชิงคุณภาพ
- ได้รับการประเมินจากสถานประกอบการให้นักศึกษาผ่านร้อยละ 80 ของจํานวนที่สํารวจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
500
ค่าใช้สอย
500
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทําการ
ประเมินและส่งคืนแบบสํารวจความพึงพอใจ และวิทยาลัยนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และเตรียมนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการประเมินผลการทําโครงการ
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 49
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
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิค้มุ กันในตัวทีด่ ี
 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 ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
จากผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนที่ผ่านมา พบว่า นักเรียน
สมั ค รเข้ าเรีย นในบางสาขาวิ ช าเกิ น เป้ าหมายที่ วางไว้ ในขณะที่ บ างสาขาวิ ช าไม่ ได้ ต าม
เป้าหมายที่วางไว้ นักเรียนส่วนใหญ่เลือกสาขาวิชาเรียนตามกระแสนิยม และเลือกตามเพื่อน
โดยที่ยังไม่เข้าใจความสามารถ และความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ประกอบกับไม่รู้ว่า
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ เป็นอย่างไร เนื่องมาจากวิทยาลัย ไม่มีการ
แนะแนวการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ตลอดจน
การออกไปประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ดังนั้นเพื่อให้มีปริมาณ
ผู้เรียนในทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2562 ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ งานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน จึงได้จัดทําโครงการแนะแนวสัญจรในโรงเรียนมัธยมขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อแนะแนวทางให้นักเรียนโรงเรียนมัธยม สนใจสมัครเรียนต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัดสุโขทัย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการแนะแนว
ของวิทยาลัย จากทีมงานแนะแนว จํานวน 1,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ได้รับการแนะแนว เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
5,000
ค่าตอบแทน
10,000
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

10,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนโรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัดสุโขทัยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการแนะแนวของ
วิทยาลัยจากทีมงานแนะแนว จํานวน 1,000 คน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 50
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพสําหรับผูท้ ี่จะสําเร็จการศึกษา
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 1,8,9
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศ
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่
ในการให้การแนะนําในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สําหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะ
จบการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา มี แ นวแนวทางในการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ และการ
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา จึงได้จัดทําโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพ
และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2562 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษามีแนวทางในการเลือกสาขาวิชา
และสถาบันที่ตนเองสนใจรวมถึงมีความรู้เรื่องการสมัครงาน และการประกอบอาชีพ
หลังสําเร็จการศึกษา
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะสําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 จํานวน 400 คน
- นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะสําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 จํานวน 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ศึกษาต่อในระดับชั้นปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
- นักเรียน/นักศึกษา สามารถรู้แนวทางการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาที่ตนเอง
ต้องการและรู้แนวทางการสมัครงาน การประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,000
ค่าใช้สอย
500
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,500
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
ได้รับความรู้และแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ

- 225 -

โครงการที่ 51
โครงการจัดการถ่ายรูปหมู่และจัดทําทําเนียบผูส้ ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 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 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิท ยาลัยอาชี วศึกษาสุโขทั ย มี ภ ารกิจในการจัดการเรียนการสอนให้ แ ก่นักเรียน
นักศึกษาในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม และอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ในระดับ ปวช. และปวส. ซึ่งในทุกปีการศึกษามีนักเรียนนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องมีข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามนักเรียนนักศึกษา และเป็นภาพที่ระลึก ความทรงจํา ความประทับใจระหว่าง
นักเรียน/นักศึกษา เพื่อน ครู-อาจารย์ และสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดการถ่ายรูปหมู่สาํ หรับนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562
5.2 เพื่อจัดทําทําเนียบนักเรียนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562
5.3 เพื่อนําข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการติดตามนักเรียนนักศึกษา
5.4 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีภาพถ่าย และทําเนียบรุน่ ของตนเอง

- 227 -

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เอกสารทําเนียบผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จํานวน 600 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
- ภาพถ่าย และข้อมูลการจัดทําทําเนียบของนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- เก็บเงินจากนักเรียน นักศึกษา ค่าถ่ายภาพหมู่ และเล่มทําเนียบรุ่น
(ราคาชุดละ 190 , 270 และ 300 ) ขึ้นอยู่กับนักเรียน นักศึกษาสั่งจอง
- ชุดที่ 1 ภาพถ่ายหมู่ ไม่ใส่กรอบ พร้อมเล่มทําเนียบรุ่น
- ชุดที่ 2 ภาพถ่ายหมู่ กรอบวิทยาศาสตร์ พร้อมเล่มทําเนียบรุ่น
- ชุดที่ 3 ภาพถ่ายหมู่ กรอบน้ําตาล พร้อมเล่มทําเนียบรุ่น
- ชุดที่ 4 ภาพถ่ายหมู่ กรอบทอง พร้อมเล่มทําเนียบรุ่น

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

190
270
300
270

บาท
บาท
บาท
บาท

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีภาพถ่ายของนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562
9.2 มีทําเนียบนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562
9.3 มีฐานข้อมูลผูส้ ําเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 52
โครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ” (OPEN HOUSE)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,6,8,9
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาสุโขทัย มี
หน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ และ
ทักษะในวิชาชีพ ควบคู่กับเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นการนําเสนอภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ ให้ นักเรียนนักศึกษา ครูในโรงเรียนมัธยม รวมถึงผู้ปกครอง ได้รับรู้รับทราบข้อมูล
เพื่ อเป็นแนวทางในการตั ดสินใจ และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ ให้ ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล
แผนกวิชาทุกแผนก ในฝ่ายวิชาการ จึงได้ร่วมกับงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดทําโครงการมหกรรมวิชาชีพ “เปิดโลกการศึกษาสู่
อาชีพ”ขึ้น เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียน และครู ระดับมัธยมศึกษา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน
ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพของแผนก
วิชาต่างๆ ได้เห็นบรรยากาศการศึกษาภายในรั้ววิทยาลัยฯ ทําให้ได้สัมผัสวิทยาลัยฯ ก่อน
ตัดสินใจเข้ามาเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวใน
โรงเรียนมัธยมรวมถึงผูป้ กครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5.2 เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
รวมถึงผูป้ กครอง ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง สามารถนําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา และเลือกศึกษาในสาขาที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทาง
และความต้องการของตลาดแรงงาน
5.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน
ในด้านการผลิตนักเรียนนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน และการบริการทางวิชาการสู่ชุมชน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผูป้ กครองนักเรียน
ในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียงเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 500 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผูป้ กครองนักเรียนใน
เขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียงมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม , อุดหนุนจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
20,000
ค่าใช้สอย
20,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

40,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
รวมถึงผู้ปกครองในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
9.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมรวมถึงผู้ปกครอง
ในเขตจังหวัดสุโขทัยและใกล้เคียง สามารถนําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา
และเลือกศึกษาในสาขาที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของตลาดแรงงาน
9.3 วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาสาธารณชน ในด้านการผลิตนักเรียนนักศึกษาสู่
ตลาดแรงงาน และการบริการทางวิชาการสู่ชุมชน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 53
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 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
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักเรียนนักศึกษา ที่มีคุณภาพออก
สู่สังคมเป็นจํานวนมาก แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง การที่
นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจะก้าวออกไปสู้สังคมภายนอก นอกจากจะต้องมีความรู้
ในวิชาชีพแล้วยังต้องมีความรู้ และข้อมูลในการก้าวสู่โลกอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองให้
เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานได้ การจัดปัจฉิมนิเทศเป็นการแสดงให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็น
คุณค่าของสถานศึกษาที่ทําให้เขาเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีบุคลิกลักษณะ
เหมาะสมที่จะนําความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ และอยู่ในสังคมอย่างมี
คุณภาพและดํารงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษาและมีความกตัญญูต่อ
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแสดงความขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
5.3 เพื่อให้รุ่นน้อง ได้แสดงความยินดีต่อความสําเร็จของรุ่นพี่ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีนักเรียนนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ที่เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษา และมีความกตัญญูต่อ
สถานศึกษา ครู-อาจารย์ผู้ให้ความรู้ รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ความประทับใจก่อนสําเร็จการศึกษา ระหว่างรุ่นน้อง รุ่นพี่
และผูส้ ําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึน้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
1,000
ค่าตอบแทน
1,500
ค่าใช้สอย
2,500
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
ที่เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ ได้รับประโยชน์ และตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษา
และมีความกตัญญูต่อสถานศึกษา ครู อาจารย์ผู้ให้ความรู้ รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความประทับใจก่อนสําเร็จการศึกษาระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง
และผู้สําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จดั ขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 54
โครงการจัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1
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 ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
คู่มือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระที่
จําเป็นต่อนักเรียนนักศึกษา ทําให้นักเรียนนักศึกษา เข้าใจกฎระเบียบ และวิธีการต่าง ๆ และ
สามารถนําไปปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ขอบเขต ระเบียบตลอดระยะเวลาที่ได้
ศึกษาอยู่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทําคู่มือสําหรับนักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- จัดทําคู่มือสําหรับนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2563
ทุกสาขาวิชาจํานวน 800 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อนักเรียนนักศึกษาใหม่ ทราบวิธีการเรียนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
การจัดกิจกรรมและการจัดสวัสดิการสําหรับนักเรียนนักศึกษา สามารถปรับตัว
เข้ากับระบบการเรียนในวิทยาลัยฯ ได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม , รายได้จากนักศึกษาแรกเข้า เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 52,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
*เก็บเงินจาก
งบดําเนินงาน
นักเรียน
ค่าตอบแทน
นักศึกษาแรก
500
ค่าใช้สอย
เข้า คนละ
50,000
1,500
ค่าวัสดุ
100 บาท
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
2,000
50,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับวิทยาลัยฯ และนําคูม่ อื ไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับคู่มือทําแบบประเมินผล
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 55
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,9,11
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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 ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยจุดเน้น และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ทั้งการประเมินภายในและการ
ประเมินภายนอก เพื่อให้การเรียนการสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา คุณภาพผู้เรียน ซึ่งนักเรียนนักศึกษาใหม่
จะต้องมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาสายอาชีพในสถานศึกษา และให้ผู้ปกครองได้มี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา งานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทําโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองได้รับการแนะนํา
วิธีการเรียน รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรม และสวัสดิการ
สําหรับนักเรียนนักศึกษาและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ ได้รับการแนะนําวิธีการเรียนรวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรม และการจัดสวัสดิการสําหรับนักเรียนนักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1
เข้าร่วมปฐมนิเทศฯ ครบ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยทราบ
วิธีการจัดการเรียน การสอน และระเบียบต่างของวิทยาลัย และสามารถปรับตัว
เข้ากับระบบการเรียนในวิทยาลัยได้ และมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
3,000
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ได้รับการแนะนํา
วิธีการเรียนรวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรม และการจัด
สวัสดิการสําหรับนักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 56
โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1
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 ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยในแต่ละปีการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีนักเรียน นักศึกษามีความ
ประสงค์ที่จะขอรับทุนการศึกษาเป็นจํานวนมากและเป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้การดําเนินการจัดหาทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ซึ่งรับผิดชอบในการจัดหาทุนเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคุณ ค่าของทุ นการศึกษาที่ ได้ รับ รู้จักรักการออม
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย จึงได้จัดทําโครงการทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดหาทุนสําหรับมอบให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากครู บุคลากร หน่วยงาน ร้านค้า
สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับทุนการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 30 คน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,000
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

2,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากครู บุคลากร หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท
9.2 นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 คน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 57
โครงการปฐมนิเทศและลงนามทําสัญญาการการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามที่รั ฐ บาลได้จัด ตั้ ง กองทุน เงิน ให้กู้ยืม เพื่อ การศึก ษาเพื่อ ให้โ อกาสทางการ
ศึก ษาแก่ นั ก เรี ย นนั ก ศึก ษาที่ ข าดแคลนทุน ทรัพ ย์ต้ อ งการศึก ษาต่ อ ในระดับ ที่สูง ขึ้ น โดย
ให้นั ก เรีย นนัก ศึก ษาที่ มี คุ ณ สมบัติต ามที่ กองทุน ฯ กํา หนด ได้กู้ยืม เงิน จากทางกองทุน ฯ
และใช้ห นี ้ใ นอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ต่ํา ภายหลัง จากสํา เร็จ การศึ ก ษาแล้ ว งานแนะแนว
อาชีพ และการจั ด หางานจึ ง ได้ จั ด ทํา โครงการนี้ขึ้น เพื่อ สร้ า งความรู้ก่อ นกู้ยืม เงิน กยศ.
ระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ แจ้งให้นัก เรีย นนักศึก ษาผู้กู้ยืม รายใหม่ และผู้ป กครอง ผู้ ค้ํา ประกัน
ให้ ม ี ค วามเข้า ใจชั ด เจนในเรื ่อ งของการกู ้ย ืม เงิ น วิ ธ ีก ารกู ้ย ืม เงิน ระหว่า งศึก ษาอยู่
ตลอดจนการชําระหนี้ หลั งสํา เร็จ การศึก ษาและทําสัญ ญาร่ วมกั น
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกันได้รับทราบ
กฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆของกองทุนฯ
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการใช้เงินที่กู้ยืมจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
5.3 เพื่อสร้างจิตสานึกในการชาระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รนุ่ น้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 พร้อมผู้ปกครอง
ผู้คา้ํ ประกัน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ ครบ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยมื รายใหม่ และผูป้ กครอง ผู้ค้ําประกันได้รับทราบกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆของ
กองทุนฯและตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการใช้เงินที่กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
ตลอดจนมีจิตสานึกในการชําระหนี้เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รนุ่ น้องเมือ่ สําเร็จการศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- ใช้งบประมาณของ กยศ.
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยมื รายใหม่ และผูป้ กครอง ผู้คา้ํ ประกันได้รับทราบกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆของกองทุนฯ
9.2 นักเรียนนักศึกษา ผู้กู้ยมื รายใหม่ มีความตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการใช้
เงินที่กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตลอดจนมีจิตสานึกในการชําระหนี้
เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 58
โครงการจิตอาสา “อาชีวศึกษา สร้างฝีมอื ชน คนดี มีจิตสาธารณะ” ปันเวลา แชร์ความสุข
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามทีก่ องทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน
นักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ต้องการศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้นโดยกองทุนฯ มีความประสงค์
ให้นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงิน นอกจากจะต้องเป็นคนเก่ง คนดี และต้องเป็นผู้ทมี่ ีจิต
อาสา ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน บําเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ปีการศึกษาไม่
น้อยกว่า 38 ชั่วโมง เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้กู้ยืมได้ปลดปล่อยพลังที่มใี นตนเอง ในการแสดงจิต
อาสา สร้างคุณลักษณะให้มผี ลดีต่อสังคม นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิต
อาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและมีพื้นฐาน ในการอยูร่ ่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตาม
หลักธรรมาภิบาลตลอดจนสร้างจิตสานึกในการชําระหนี้ เพือ่ เป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รนุ่ น้อง
เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วอีกทัง้ ปลูกฝังให้นกั เรียน นักศึกษา แสดงจิตอาสา ด้วยการแบ่งปัน การ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสถานศึกษา เพื่อสังคม สามารถนําทรัพยากรนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ด้วยการแสดงจิตอาสา สามารถนําความสุขสูส่ ถานศึกษา และสังคม โดยไม่
เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น และเกิดจิตสํานึกในการแสดงจิตอาสาอย่างแท้จริง ด้วยการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้ จึงได้ดําเนินโครงการจิตอาสา ปันสุข สู่สังคม ขึน้
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ช่วยกันดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือ
ถาวรและมีพื้นฐานในการอยูร่ ่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
นํามาใช้ในการแสดงจิตอาสาให้เกิดความยั่งยืน
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนํามาสร้างสรรค์
สิ่งดีๆให้แก่สถานศึกษา และสังคม
5.6 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ มีน้ําใจและจิตสาธารณะ
5.7 เพื่อสร้างจิตสานึกในการชําระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา ให้รนุ่ น้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการ ครบ 100%
- นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุกประเภท เข้าร่วมโครงการ ครบ 100%
- บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ได้กู้ยืม แต่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
- ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ต่อ 1 ภาคเรียน
- ดําเนินกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสาธารณะและมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอย่างค่อนข้างถาวร
หรือถาวร สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
- ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนําทรัพยากรที่เหลือใช้ มาสร้างประโยชน์ให้สังคมได้
- ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยกันดูแล และร่วมกัน รณรงค์แก้ไขปัญหาขยะ ในสถานศึกษาได้
ด้วยการช่วยสร้างจิตสํานึกให้ทุกคน
- ผู้เข้าร่วมโครงการที่กู้ยืมเงินกยศ. มีจิตสํานึกที่ดีในการในการชําระหนี้ เพื่อเป็นการ
ส่งต่อการศึกษา ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
- ผู้เข้าร่วมโครงการทํากิจกรรมจิตอาสาได้เข้าร่วมกิจกรรม ครบ100%
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- ใช้งบกยศ.
- เงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้แบ่งปันอย่างพอประมาณ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดจิตสํานึกที่ดี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
9.2 สถานศึกษาสะอาด และน่าอยู่มากขึ้น ด้วยการแสดงจิตอาสาของผู้เข้าร่วมโครงการ
9.3 ทรัพยากรที่เหลือใช้ สามารถสร้างประโยชน์สู่สังคม ด้วยการแสดงจิตอาสาของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
9.4 สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชน
9.5 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ใน
การแสดงจิตอาสาเพื่อสถานศึกษา สังคม ให้เกิดขึ้นอย่างถาวร
9.6 นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยมื มีจิตสานึกในการชําระหนี้ เพื่อเป็นการส่งต่อการศึกษา
ให้รุ่นน้องเมื่อสําเร็จการศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 59
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ผูก้ ู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,9,11
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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

- 256 -

3.6 นโยบาย 3 D

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

3.7 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักเรียนนักศึกษา ที่มีคุณภาพออก
สู่สังคมเป็นจํานวนมาก แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง การที่
นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจะก้าวออกไปสู้สังคมภายนอก นอกจากจะต้องมีความรู้
ในวิชาชีพแล้วยังต้องมีความรู้ และข้อมูลในการก้าวสู่โลกอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองให้
เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานได้ การจัดปัจฉิมนิเทศเป็นการแสดงให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็น
คุณค่าของสถานศึกษาที่ทําให้เขาเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีบุคลิกลักษณะ
เหมาะสมที่จะนําความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ และอยู่ในสังคมอย่างมี
คุณภาพและดํารงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสถานศึกษาและมีความกตัญญูตอ่
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแสดงความขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
5.3 เพื่อให้รุ่นน้อง ได้แสดงความยินดีต่อความสําเร็จของรุ่นพี่ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ
ก่อนจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ หลังสําเร็จการศึกษา
ในฐานะผู้กยู้ ืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้อง ด้วยการชําระหนี้
และสามารถวางแผนการเงินสําหรับอนาคต และการชําระหนี้ได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- ใช้งบประมาณของ กยศ.
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยมื เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกคน ทีจ่ ะจบการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ ได้รบั ประโยชน์
และตระหนักถึงคุณค่าของเงินที่กู้ยืม และการปฏิบัติตนหลังสําเร็จการศึกษา และหน้าที่ของ
นักเรียน/นักศึกษา หลังสําเร็จการศึกษาที่ควรทราบ และปฏิบัติจนชําระหนี้คืนเงินให้กองทุนฯ
ครบถ้วน และผู้สาํ เร็จการศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึน้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 60
โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องพยาบาล
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมี าตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปั จ จุ บั น จํ า นวนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู -อาจารย์ เข้ ารั บ บริ ก ารปฐมพยาบาล
เบื้ อ งต้ น และเข้ ารั บ คํ าปรึก ษาเกี่ ย วกั บ สุ ข อนามั ย อาการเจ็ บ ป่ ว ยที่ ต้ อ งการเข้ ารั บ การ
พักผ่อน ให้สบายกายและสบายใจในทุกๆ วันมากบ้าง น้อยบ้าง ไม่สามารถกําหนดได้ งาน
สวัสดิการ จึงมีความประสงค์สร้างความพึงพอใจในการบริการให้นักเรียน นักศึกษา และ
สร้างบรรยากาศในห้องพยาบาลให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 จัดหาจํานวนเวชภัณฑ์ยาให้เพียงพอกับนักเรียน นักศึกษา
5.2 จัดหาเครื่องนอนให้มีสภาพที่สะอาด และมีจํานวนผลัดเปลี่ยนในทุก ๆ สัปดาห์
5.3 จัดหาอุปกรณ์เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ
5.4 จัดหาวัสดุสํานักงานเพื่อจัดทําเอกสาร
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา ขอรับยารักษาโรคเบื้องต้น และเข้ารับบริการรักษาอาการเจ็บป่วย
ตามฤดูกาลและฉุกเฉิน จํานวนภาคเรียนละ 700-900 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ทุกแผนกวิชาที่มีความประสงค์
เข้ารับการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีอาการเจ็บป่วยสามารถนอนพักผ่อน
และมีเวชภัณฑ์ยาในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและฉุกเฉิน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับการบริการทางด้านเวชภัณฑ์และมีห้องพยาบาลที่สะอาด
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เพียงพอ มีอากาศถ่ายเทได้ดี โปร่ง สบายใจและกายของ
นักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลรายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 61
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ .....................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เป็นนโยบายที่
ทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ดําเนินงานต่อเนื่อง ตามภารกิจต่างๆ โดยยึด
หลักการการดําเนินงานในการแนะนํา ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการเสริมสร้างการรวมกลุ่มของชุมชน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และ
การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน การส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพขั้นต้น
ของสินค้าชุมชน อันจะเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 ผลต่อประชาชน
5.1.1 ให้คําแนะนําถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูและรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชน
ให้สามารถซ่อมบํารุงเครื่อง อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย
โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน
5.1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนา ทักษะอาชีพการซ่อมบํารุงและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)
และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
5.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอด ความรู้พัฒนาสุขอนามัย
พื้นฐานพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่า เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ และการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
5.1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
และเครื่องมืออุปกรณ์ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
5.1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นํามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
5.2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา
5.2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานในชุมชน
5.2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนให้มคี วามสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
5.3 ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
5.3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบํารุงรักษา การซ่อมบํารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดํารงชีวิตประจําวัน
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5.3.2 ช่างชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์
และมาตรฐานคุณภาพสินค้า
5.3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีม
ช่างซ่อมประจําศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในการให้บริการซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจํา อบต./สุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่ม
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 1 จุด
- สถานที่ที่ออกให้บริการซ่อมสร้าง จํานวน 1 ตําบล
- การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และเครื่องมือ
อุปกรณ์ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน มากกว่า 300 รายการ
- พัฒนานวัตกรรม ต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสนับสนุนการตรวจสอบ คุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
- ช่างชุมชน จํานวน 5 คน
- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ํากว่า 500 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือ
อุปกรณ์ดํารงชีวิตประจําของครัวเรือน
- ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพเครื่องมืออุปกรณ์ดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน
- ช่างชุมชนที่ไดรับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้
- รวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกขององค์การบริหารส่วนตําบล
(อบต.) พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
- ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงาน สร้างรายได้
- ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้าง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
- นักศึกษาอาชีวศึกษาสุโขทัยมีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการ
ออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน
- สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
- จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
- ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ
- สํารวจพื้นที่/ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประชามสัมพันธ์กิจกรรมแก่เป้าหมาย
- เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าปฏิบัติการในพื้นที่
- ปฏิบัติการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
- ปฏิบัติงานถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาด้านสุขอนามัยพื้นฐาน
- ปฏิบัติงานพัฒนานวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
- สรุปผลและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 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 62
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
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
 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาสุ โขทัย มีค วามพร้อมทั้ งด้านบุคลากร วัส ดุค รุภัณ ฑ์ เพื่ อ
จัดทําโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับบุคลากรทั่วไป ในเขตจังหวัดสุโขทัย
และใกล้ เคี ย ง รวมทั้ ง ขยายโอกาสให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ประชาชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ผู้ ย ากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป
สั ง คมปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในด้ า นการแข่ ง ขั น ในตลาดโลก
ตลาดแรงงาน จึงทําให้ประชาชนระดับรากหญ้า ขาดความรู้ความสามารถในการแข่งขันใน
ระดั บ สากลได้ นั บ เป็ น โอกาสอั น ดี ที่ โครงการนี้ จ ะช่ ว ยยกระดั บ ฝี มื อ แรงงานให้ กั บ กลุ่ ม
ประชาชน นั กเรียน นั ก ศึ กษา ผู้ ย ากไร้ ผู้ด้ อ ยโอกาส ผู้ พิ ก าร และประชาชนทั่ วไป ให้ มี
คุณภาพ จึงคาดว่า จะเป็นโอกาสอันดีที่โครงการนี้จะช่วยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ
5.2 เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและครอบครัว
5.3 เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ดําเนินการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนดําเนินงาน
- สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
- อัตราการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
- กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง
และองค์การอย่างมีคุณภาพ
- กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ และมีขีดความสารถในการแข่งขันสูงขึ้น
- สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ภายในองค์การ โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น
- เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ
สํารวจพื้นที่/ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
ประชามสัมพันธ์กิจกรรมแก่เป้าหมาย
จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
สรุปผลและประเมินผล
รายงานผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- จากเงินงบประมาณโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
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 63
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพร้อมทัง้ ด้านบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ เพื่อ
จัดทําโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด ในการ
ให้บริการกับบุคลากรทั่วไป ในเขตจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียง รวมทั้งขยายโอกาสให้แก่
กลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ ิการ และประชาชนทั่วไป
สังคมปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการแข่งขันในตลาดโลก
ตลาดแรงงาน จึงทําให้ประชาชนระดับรากหญ้า ขาดความรู้ความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับสากลได้ นับเป็นโอกาสอันดีที่โครงการนี้จะช่วยยกระดับฝีมือแรงงานให้กับกลุ่ม
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ให้มี
คุณภาพ จึงคาดว่า จะเป็นโอกาสอันดีที่โครงการนี้จะช่วยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ
5.2 เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและครอบครัว
5.3 เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ดําเนินการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนดําเนินงาน
- สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
- อัตราการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
- กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และองค์การ
อย่างมีคุณภาพ
- กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ และมีขีดความสารถในการแข่งขันสูงขึ้น
- สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ
โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น
- เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ
สํารวจพื้นที่/ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
ประชามสัมพันธ์กิจกรรมแก่เป้าหมาย
จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
สรุปผลและประเมินผล
รายงานผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 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 64
โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1,2,8,9
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ .....................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ .....................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาสุ โขทัย มีค วามพร้อมทั้ งด้านบุคลากร วัส ดุค รุภัณ ฑ์ เพื่ อ
จัดทําโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับบุคลากรทั่วไป ในเขตจังหวัดสุโขทัย
และใกล้ เคี ย ง รวมทั้ ง ขยายโอกาสให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ประชาชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ผู้ ย ากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป
สั ง คมปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในด้ า นการแข่ ง ขั น ในตลาดโลก
ตลาดแรงงาน จึงทําให้ประชาชนระดับรากหญ้า ขาดความรู้ความสามารถในการแข่งขันใน
ระดั บ สากลได้ นั บ เป็ น โอกาสอั น ดี ที่ โครงการนี้ จ ะช่ ว ยยกระดั บ ฝี มื อ แรงงานให้ กั บ กลุ่ ม
ประชาชน นั กเรียน นั ก ศึ กษา ผู้ ย ากไร้ ผู้ด้ อ ยโอกาส ผู้ พิ ก าร และประชาชนทั่ วไป ให้ มี
คุณภาพ จึงคาดว่า จะเป็นโอกาสอันดีที่โครงการนี้จะช่วยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอาชีพ ฝึกทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ที่สนใจ
5.2 เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตัวเองและครอบครัว
5.3 เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ดําเนินการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตามแผนดําเนินงาน
- สร้างมูลค่า พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
- อัตราการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
- กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และองค์การ
อย่างมีคุณภาพ
- กลุ่มเป้าหมายสามารถยกระดับฝีมือ และมีขีดความสารถในการแข่งขันสูงขึ้น
- สามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางเป็นแหล่งการเรียนรู้วิชาชีพภายในองค์การ
โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น
- เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู่อย่างมั่งคั่ง และมั่นคง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
- จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
- ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ
- สํารวจพื้นที่/ประชุมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
- ประชามสัมพันธ์กิจกรรมแก่เป้าหมาย
- ประชามสัมพันธ์กิจกรรมแก่เป้าหมาย
- จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
- สรุปและประเมินผล
- รายงานผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- จากเงินงบประมาณโครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ รอจัดสรร
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้หลัก และรายได้เสริมได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
9.2 ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ดี ี
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
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 ข้อที่ 1,2,3,4,5,6
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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
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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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่งหาก
หน่วยงานใดมีการบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอ
ก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการการบริการ การพัฒนางานด้านอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอในการทํางาน
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
1 ชุด (ห้องกิจกรรม)
- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
1 ชุด (งานครูที่ปรึกษา)
6.2 เชิงคุณภาพ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอในการทํางาน
- การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การทํางานความปลอดภัย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

50,000
50,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
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 66
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายชาตรี จันทร์ธีระกุล
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1,2
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายหลัก ว่าการจัดการ
อาชี วศึ ก ษาต้ องทํ าให้ ผู้ สํ าเร็จ การศึก ษามี ค วามสมบู รณ์ พ ร้อ มด้วยทั ก ษะพื้ น ฐาน ทั ก ษะ
วิ ช าชี พ และทั ก ษะความเป็ น มนุ ษ ย์ จึ งจํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ประเมิ น และเสริ ม สร้า ง
มาตรฐานการอาชีวศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับสถาบันและระดับสถานศึกษา
ภารกิจหลักของสถานศึกษา สถานศึกษามีหน้าที่สําคัญ ในการผลิตกําลังคนที่มี
คุณภาพ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศั กยภาพ ต้ องเน้ น ความสํ าคัญ ทั้ งความรู้ คุณ ธรรม จัดกระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการอย่างเหมาะสม ตลอดจนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคุณธรรมนํา
ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตในสังคม สถานศึกษาจึงกําหนดให้นักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นสื่อให้นักเรียนนักศึกษา
ได้ฝึกฝนร่วมคิดร่วมทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาความสามารถด้านวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพให้แก้สมาชิกองค์การ
5.3 เพื่อเป็นการฝึกลักษณะนิสัยที่ดีของการอยู่ในสังคม และรู้จักการทํางนร่วมกันอย่างเป็นระบบ
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
5.4 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาด้วยกันเอง มีความสามัคคี
ต่อหมูคณะและชุมชน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะ
วิชาชีพตามนโยบายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย 3D
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร้อยละ 90
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนนักศึกษามีความชํานาญในวิชาชีพ มีความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยมีความริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนพัฒนากิจกรรม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
20,000
30,000
ค่าใช้สอย
70,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

100,000

20,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความชํานาญในวิชาชีพแล้ว มีความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
10.2 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการที่ 67
โครงการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผูเ้ รียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายชาตรี จันทร์ธีระกุล
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1,2
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง มีความจําเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสหาความรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ด้วยการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้นําภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขางานของผู้เรียน มาให้ความรู้กับผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ผู้นําภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขางานของผู้เรียน จากภายนอกสถานศึกษา เช่น สถาน
ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ชุมชนและมาพัฒนาผู้เรียน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาที่มีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจํานวนสาขางานที่เปิดสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนทุกสาขางานได้รับการพัฒนาให้มคี วามรู้มากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 24,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
8,000
ค่าตอบแทน
8,000
ค่าใช้สอย
8,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

24,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนทุกสาขางานได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้นําภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้มคี วามรู้มากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
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โครงการที่ 68
โครงการการวิเคราะห์ข้อสอบ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวิชาการ
นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา
งานวัดผลและประเมินผล

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
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 ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การวัดผลและประเมินผลในปัจจุบัน ต้องดําเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่อง
ตลอดภาคเรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
หลากหลายตามความเหมาะสม และการจัดทําแบบทดสอบก็ต้องได้มาตรฐานเช่นกัน
กล่าวคือ ต้องสามารถแยกผู้เรียนที่เก่งและอ่อนได้ นักเรียนนักศึกษาที่เรียนเก่ง ควรได้
คะแนนสูง นักเรียนนักศึกษาที่เรียนไม่ค่อยเก่งควรได้คะแนนต่ํากว่า การวิเคราะห์ข้อสอบจึง
เป็นสิ่งสําคัญในการจัดทําแบบทดสอบให้ได้มาตรฐาน ครูผสู้ อนจะต้องมีความรู้ และสามารถ
ทําการวิเคราะห์ข้อสอบใช้เองได้
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อคัดกรองข้อสอบให้มีความเที่ยงตรง
5.2 เพื่อคัดกรองข้อสอบให้มีความเชื่อมั่น
5.3 เพื่อคัดกรองข้อสอบให้มีอํานาจจําแนก
5.4 เพื่อให้ได้ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประมาณ 50 คน สามารถวิเคราะห์ข้อสอบ
ในการคัดกรองให้ได้มาตรฐานมีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมั่น มีอํานาจจําแนกอย่าง
น้อยคนละ 1 รายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้ตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา
ตามเกณฑ์ทกี่ ําหนดไว้อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
4,000
ค่าตอบแทน
10,000
ค่าใช้สอย
6,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผสู้ อนได้รับความรู้และสามารถทําการวิเคราะห์ข้อสอบได้
9.2 ข้อสอบได้รับการปรับปรุงให้มีมาตรฐานมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสํารวจ
10.2 แบบสอบถาม
10.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ

20,000
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โครงการที่ 69
โครงการประเมินนผลปลายภาคเรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวิชาการ
นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา
งานวัดผลและประเมินผล

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
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 ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2557 และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช 2557 การ
ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา ให้ดําเนิ นการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียนด้วย
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
ที่มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความ
เหมาะสม รวมทั้งการจัดสอบปลายภาคการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ให้มีการประเมินผลเพื่อ
พัฒนาและประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียน โดยพิจารณาจากการประเมินแต่ละกิจกรรมการสอนและ
งานที่มอบหมาย การทดสอบตามอัตราส่วนที่เหมาะสม สํานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
นโยบายให้นักเรียน นักศึกษาทําการทดสอบปลายภาคเมื่อสิ้นภาคเรียน
เนื่องจากแบบทดสอบปลายภาค จําเป็นต้องใช้ในการทดสอบสําหรับนักเรียน นักศึกษาทุก
ระดับชั้น ทุกสาขาวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับการวัดผลประเมินผลในปัจจุบันที่ให้วัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการจัดทําแบบทดสอบสําหรับใช้ในการสอบปลายภาค
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างแบบทดสอบ
5.2 เพื่อใช้สําหรับประเมินผลผู้เรียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีแบบทดสอบทดสอบทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาตามที่กําหนดไว้
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อสร้างแบบทดสอบของทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาตามที่กําหนดไว้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
10,000
ค่าใช้สอย
10,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

20,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีแบบทดสอบครบทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาตามที่กําหนดไว้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสํารวจ
10.2 แบบสอบถาม
10.3 สรุปผลการเรียน
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โครงการที่ 70
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวิชาการ
นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา
งานวัดผลและประเมินผล

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1,3,4,6
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 ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จะต้องทําการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประกัน คุณ ภาพของสถานศึก ษา ดังนั้ นก่ อนที่ จะทํ าการทดสอบ V-Net สําหรับ นั กเรียน
ระดั บ ชั้ น ปวช.3 และนั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปวส.2 ควรจะมี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น
นักศึกษา เตรียมความพร้อมสําหรับการทดสอบ เพื่อให้การสอบผ่านมาตรฐานทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ควรจัดระดมสมองของครูผู้สอนในแผนกต้องร่วมมือ
กันกําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ กําหนดวิชาที่ใช้ในการสอนแบบติวเตอร์เพื่อจะได้
เป็นแนวทางในการทดสอบของนักเรียน นักศึกษาต่อไป
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
5.2 เพื่อกําหนดวิชาที่ใช้ในการสอนแบบติวเตอร์
5.3 เพื่อสร้างแบบทดสอบสําหรับให้นักเรียนทบทวนความรู้
5.4 เพื่อให้นักเรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานของการทดสอบด้านอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- สามารถทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาของแต่ละสาขาวิชา
ผ่านเกณฑ์ทกี่ ําหนดไว้
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
ของแต่ละสาขาวิชา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
2,000
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

4,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาสามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสํารวจ
10.2 แบบสอบถาม
10.3 สรุปผลการทดสอบ
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โครงการที่ 71
โครงการการสร้างแบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวิชาการ
นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา
งานวัดผลและประเมินผล

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1,2
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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
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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 ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จําเป็นต้องใช้ในการทดสอบสําหรับนักเรียน
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
วัดผลประเมินผลในปัจจุบันที่ให้วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ดังนั้นการสร้างแบบทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ได้มาตรฐาน ควรเกิดจากการระดมสมองของครูอาจารย์ผู้สอนใน
แผนกต้ อ งร่วมมื อ กั น กํ าหนดเกณฑ์ ก ารวั ด ผลประเมิ น ผล กํ าหนดวิ ช าที่ ใช้ ในการวั ด ผล
ประเมินผลในการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อจะได้นํามาใช้เป็นแบบทดสอบที่
เป็นมาตรฐานต่อไป
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อกําหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5.2 เพื่อกําหนดวิชาที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5.3 เพื่อสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5.4 เพื่อให้ได้แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา
ตามเกณฑ์ทกี่ ําหนดไว้
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
6,000
4,000
ค่าใช้สอย
10,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

6,000

14,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ครบทุกสาขาวิชา
และตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 ผลการทดสอบ
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โครงการที่ 72
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา
ประจําปีงบประมาณ 2563
1. 1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 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
 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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ ว ยสํ านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มี น โยบายให้ แ ต่ ล ะแผนกวิช านํ า
นักเรียน นักศึกษาศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ วิช าชีพ และศรัท ธาในวิชาชีพ ของตนเองนั้ น วิ ท ยาลัยอาชี วศึ กษา
สุโขทัยจึงได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกแผนกวิชา นํานักเรียน ชั้น ปวช.1 ศึกษาดูงานตาม
สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างเสริมเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนอาชีวศึกษา และคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน ระดับ ปวช.1 มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียน ระดับ ปวช.1 มีเจตคติที่ดีและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน ระดับ ปวช.1 จํานวน 600 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ระดับ ปวช.1ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพในวิชาชีพของตน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ สถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่การพิจารณาของแต่ละแผนกวิชา
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 45,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
45,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

45,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน ระดับ ปวช.1 มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
9.2 นักเรียน ระดับ ปวช.1 มีเจตคติที่ดีและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 73
โครงการการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ประจําปีงบประมาณ 2563
2. 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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทั ย เป็นสถานศึกษาที่ มุ่งเน้นการจัดการอาชีวศึกษาให้
ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี โดยการนําของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ และบุคลากรครูที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา สามารถจัดการเรียนการสอน
ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณ ธรรม จริยธรรม เพื่ อให้ ผู้เรียนมีคุณ ลักษณะอันพึ งประสงค์
สามารถดํารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและโลกได้
การพั ฒ นาบุ ค ลากรครูอ าชี วศึ ก ษาให้ มี ความสามารถในการจัด การเรีย นรู้ให้ กั บ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นภารกิจสําคัญและต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยการเปิดโอกาสให้ครูอาชีวศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อศึกษาวิทยาการด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาชีพนั้น แล้วนําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับมาจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์ ปั จจุบั น และสร้างสรรค์ ผู้ เรียน
อาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งอาชีพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรครูด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
5.2 เพื่อสร้างเสริมขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรครู
5.3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครู ให้สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ ร้อยละ 20 ของแต่ละแผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยทีเ่ ข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ สถานประกอบการ-หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
ที่ครูแต่ละท่านแจ้งความประสงค์เข้าฝึกประสบการณ์
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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

- 315 -

โครงการที่ 74
โครงการปฐมนิเทศผูเ้ รียนฝึกงาน ประจําปีงบประมาณ 2563
3. 1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้ ว ยหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ได้กําหนดโครงสร้างหมวดวิชาชีพสาขา
งานและการฝึกงาน ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือแหล่งวิทยาการ
ทั้งรัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ํากว่า 1 ภาคเรียน รวมเวลาไม่
น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงได้จัดทําโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกงาน เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผู้เรียนฝึกงาน ได้แก่ ระเบียบสถานศึกษา
ข้อบังคับสถานประกอบการ แนววัดผลและประเมินผลการฝึกงานขั้นตอนวิธีการบันทึกคู่มือ
การฝึกงาน และการประพฤติปฏิบัติ ขณะที่ฝึกงานในสถานประกอบการการรับการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลจากครูฝึก และครูนิเทศ/ครูประจําวิชา/ครูที่ปรึกษา
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนที่ฝึกงานมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกงาน
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนที่ฝึกงานมีกิจนิสัยที่ดีในการฝึกงานในสถานประกอบการ
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนที่ฝึกงานมีความรู้ ความเข้าใจ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จากครูฝกึ และครูนิเทศ/ครูที่ปรึกษา/ครูประจําวิชา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 51 คน
- นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จํานวน 277 คน
- นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 256 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนฝึกงานมีกิจนิสัยที่ดใี นการฝึกงาน และมีสอดคล้องกับแผนการฝึกอาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 2/2562
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
5. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคฤดูร้อน/2562
6. ดําเนินการตามโครงการ
7. ติดตามและประเมินผล
8. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 1/2563
9. ดําเนินการตามโครงการ
10. ติดตามและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันแรกของการเปิดภาคเรียน
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนที่เข้าฝึกงานมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกงาน
9.2 ผู้เรียนที่เข้าฝึกงานมีกิจนิสัยที่ดีในการฝึกงานในสถานประกอบการ
9.3 ผู้เรียนที่เข้าฝึกงานได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากครูฝึกและครูนิเทศ/ครูประจําวิชา/
ครูที่ปรึกษาทุกระยะ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 การนิเทศติดตาม
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โครงการที่ 75
โครงการสัมมนาผู้เรียนทีเ่ ข้ารับการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2563
4. 1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวศึกษา
ที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้ฝึกอบรมอาชีพในสาขาวิชาอย่างเข้มข้น โดยมีครูฝึก
หรือ ผู้ ควบคุมการฝึกในสถานประกอบการและครูประจําวิชา หรือ ครูนิเทศ เป็ นผู้ดูแ ล
ฝึกอบรม ตามแผนการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน ผู้เรียนควรได้นําเสนอ
ผลการฝึกงานโดยการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับ
ต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นผู้เรียนที่ผ่านการฝึกงาน/ฝึกอาชีพจากหลากหลายสถานประกอบการ
โดยมีครูประจําวิชาหรือครูนิเทศและครูฝึกเข้าร่วม
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทําโครงการสัมมนาผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกงาน
ฝึกอาชีพขึ้น หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว โดยผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกงานจะต้องเผยแพร่
ผลการฝึกงาน โดยการบรรยายถึงสภาพของสถานประกอบการที่ตนได้เข้ารับการฝึกงาน
ลักษณะการทํางาน วิธีและขั้นตอนการทํางาน การให้ความรู้ของผู้ควบคุม ประโยชน์ที่ได้รับ
การปรับ ตั ว และอื่ น ๆ ที่ ผู้เรียนได้รับ ประสบการณ์ จากการฝึกงานในสถานประกอบการ
อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขด้ า นวิ ช าความรู้ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะ
ของผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกงานควรมีเพิ่มเติมในมุมมองของสถานประกอบการ และได้ทราบ
ความต้องการของผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกงานที่มีต่อสถานประกอบการ จึงได้เชิญตัวแทนจาก
สถานประกอบการมาร่วมรับฟังการสัมมนาการฝึกงาน/ฝึกอาชีพด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
5.2 เพื่อให้ทราบถึงความต้องการเพิ่มเติมของสถานประกอบการ เกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะของนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
5.3 เพื่อให้สถานประกอบการ ได้ทราบถึงมุมมองของนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
รวมถึงความต้องการที่มีต่อสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เสร็จสิ้นแล้ว ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จํานวน 51 คน
- นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เสร็จสิ้นแล้ว ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2561 จํานวน 277 คน
- นักเรียน นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เสร็จสิ้นแล้ว ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 จํานวน 256 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ สามารถนําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ได้รับ
จากการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสัมมนา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 2/2562
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
5. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคฤดูร้อน/2562
6. ดําเนินการตามโครงการ
7. ติดตามและประเมินผล
8. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 1/2563
9. ดําเนินการตามโครงการ
10. ติดตามและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ หลังเสร็จสิน้ การฝึกงาน 1 สัปดาห์
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
1,000
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการทํางาน สถาน
ประกอบการทราบทัศนคติ และความต้องการของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าฝึกงานที่มีต่อสถาน
ประกอบการ วิทยาลัยฯ ทราบความต้องการ เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะ
เพิ่มเติม ในแต่ละสาขาวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 การสังเกตพฤติกรรมขณะร่วมกิจกรรม
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โครงการที่ 76
โครงการปฐมนิเทศผูเ้ รียนฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2563
5. 1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การศึ ก ษาระบบทวิภ าคีเป็ นการจัดการศึก ษาวิชาชี พ ที่ เกิ ดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วน
หนึ่ งในสถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรือ สถาบั น และเรีย นภาคปฏิ บั ติ ในสถานประกอบการหน่วยงาน ทั้งรัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่ทําบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ มี
แนวทางการศึกษาโดยสถานศึกษาจัดสอนรายวิชาในสถานศึกษาตามแผนการเรียน และ
สถานประกอบการจัดฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามแผนการฝึกอาชีพ รวมเวลาการฝึก
อาชีพคิดเป็นร้อยละ 50 ของระยะเวลาในการศึกษาทั้งหลักสูตร
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงจัดโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกอาชีพและประชุม
ผู้ป กครอง เพื่ อสร้างความเข้ าใจและชี้ แ จงข้ อมู ล ที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แ ก่ สั ญ ญาการฝึ ก อาชี พ
ระเบียบสถานศึกษา ข้อบังคับสถานประกอบการ แนวทางการเรียนการสอนสถานศึกษา
และการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ขั้นตอน วิธีการบันทึกคู่มือการฝึกอาชีพ และการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข ณะที่ ฝึ ก อาชี พ อยู่ ใ นสถานประกอบการ การรั บ นิ เทศ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลจากครูฝึก ครูนิเทศ/ครูประจําวิชา
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าฝึกอาชีพและผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกอาชีพ
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าฝึกอาชีพมีกิจนิสัยที่ดีในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าฝึกอาชีพมีความรู้ ความเข้าใจ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จากครูฝกึ และครูนิเทศ/ครูประจําวิชา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้เรียนฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 45 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนฝึกอาชีพ มีกิจนิสัยทีด่ ีในการฝึกอาชีพ และมีสอดคล้องกับแผนการฝึกอาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตดําเนินโครงการภาคเรียนที่ 2/2562
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 จํานวน 1 สัปดาห์
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนทีฝ่ กึ อาชีพและผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกอาชีพ
9.2 ผู้เรียนทีฝ่ กึ อาชีพมีกิจนิสัยที่ดีในการฝึกงานในสถานประกอบการ
9.3 ผู้เรียนทีฝ่ กึ อาชีพได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินจากครูฝึกและครูนิเทศ/ครูประจําวิชา/
ครูที่ปรึกษาทุกระยะตามแผนการนิเทศ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 การนิเทศติดตาม
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โครงการที่ 77
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 การแก้ไขปัญหาทุจริตและการประพฤติมิชอบ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นผู้ดําเนินการด้านงาน
กิ จกรรมแนะแนวสร้างความเข้ าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่ อเพิ่ มปริมาณและ
คุ ณ ภาพของผู้ เรี ยนระบบทวิ ภาคี ให้ กั บกลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่ ผู้ ปกครอง ผู้ เรี ยนและสถาน
ประกอบการ โดยมีตัวชี้วัดสําคัญเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 –2565
ซึ่งนั บจํ านวนผู้เรี ยนในระบบทวิภาคี ที่ เพิ่ มขึ้ นปี ละไม่ น้ อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ เรียนทั้ งหมด
รวมถึ งจํ านวนสถานประกอบการร่วมจั ดการอาชี วศึ กษาระบบทวิ ภาคี และจํ านวนกิ จกรรม
สนับสนุนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพสอดคล้องตามนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา การประกั นคุ ณ ภาพภายในอาชี วศึ กษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2557
งานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โขทั ย ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท เพื่อใช้ในการดําเนินการกิจกรรมแนะแนว
สร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการจัดหาและจัดซื้อเพื่อพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5.2 เพื่อสร้างการรับรู้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- จํานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คิดเป็นร้อยละ 20
- จํานวนสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพิ่มขึน้ จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 20
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เรียนและสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย มีการรับรู้การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ผู้เรียนและสถานประกอบกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
10,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9.2 ผู้เรียนและสถานประกอบกลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
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โครงการที่ 78
โครงการจัดซือ้ วารสาร หนังสือพิมพ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางศนิชล เนียมกลั่น
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการศึกษานับว่ามีส่วนสําคัญห้องสมุดจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญ และ
ความจําเป็นมากสําหรับนักเรียนนักศึกษา ใช้เป็นแหล่งการค้นคว้าหาความรู้ห้องสมุดจึงต้อง
มีวัสดุได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เพื่อจัดไว้ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาไว้อย่าง
เพียงพอ และมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์
อยู่ตลอดเวลา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องสมุดมีหนังสือที่ทันสมัยและเพียงพอแก่ความต้องการใช้บริการของนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อให้ห้องสมุดมีวารสารและหนังสือที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ บริการแก่นกั เรียนนักศึกษา
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6. เป้าหมาย
6.1 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อให้ครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาได้ค้นคว้าประกอบ
การเรียนการสอน
6.2 ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุด
6.3 จัดงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอย่างหลากหลายเหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
6.4 ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการบริหารจัดการห้องสมุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
6.5 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดถูกสุขลักษณะ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. สํารวจความต้องการซื้อวารสารหนังสือพิมพ์
3. ดําเนินการซื้อวารสารหนังสือพิมพ์
4. ให้บริการ
5. สํารวจความพึงพอใจ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบหน้า
งบดําเนินงาน
รายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
15,000
35,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

35,000

15,000

- 335 -

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
9.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
9.3 ห้องสมุดมีหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ที่ทันสมัยไว้บริการ ครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สร้างแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ ผูใ้ ช้บริการ อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563

- 336 -

โครงการที่ 79
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางศนิชล เนียมกลั่น
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ภาษาไทยเป็ น ภาษาประจํ าชาติ ไทย แสดงถึ งความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ไทย
ประเทศไทยได้กําหนดให้ทุกวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เรา
ในฐานะคนไทยสมควรจะได้ ทํ า กิ จ กรรมอย่ างใดอย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การใช้
ภาษาไทย ให้ รู้ ซึ้ ง การมี ภ าษาไทยเป็ น หนึ่ ง เดี ย วในโลก จึ ง สมควรส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น
นักศึกษา ได้มีนิสัยรักการอ่าน โดยจัดให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือหลากหลายประเภท เช่น
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.2 เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
5.3 เพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6.2 นักเรียน นักศึกษามีนิสยั รักการอ่านเพิ่มมากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีนิสยั รักการอ่านมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลจากการสังเกตการใช้บริการห้องสมุด
10.2 ประเมินผลจากการสังเกตการณ์ใช้เวลาว่างโดยการอ่านหนังสือ
10.3 ประเมินผลจากบันทึกรักการอ่าน
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โครงการที่ 80
โครงการจัดทํา C2 พร้อมป้ายไวนิลหน้าห้องสมุด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางศนิชล เนียมกลั่น
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 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 ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการศึกษานับว่ามีส่วนสําคัญห้องสมุดจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญ และ
ความจําเป็นมากสําหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งการค้นคว้าหาความรู้ และมีนักศึกษา
เข้ ามาใช้ บ ริ ก ารเป็ น จํ านวนมาก ห้ อ งสมุ ด จึ งจํ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ให้ ส วยงาม พร้อ ม
ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องสมุดมีภูมิทศั น์ที่สวยงามและพร้อมให้บริการ
5.2 เพื่อให้ห้องสมุดมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์
6. เป้าหมาย
6.1 มี C2 พร้อมป้ายไวนิลที่สวยงามแทนของเก่าที่ซีดจางแล้ว
6.2 มีภูมิทัศน์ที่สวยงามพร้อมให้บริการต่อนักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทํา C2 พร้อมป้ายไวนิล หน้าห้องสมุด
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
2,500
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

2,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มี C2 พร้อมป้านไวนิลหน้าห้องสมุดใหม่ที่สวยงาม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การปฏิบัติงานและการให้บริการที่มปี ระสิทธิภาพต่อไป
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โครงการที่ 81
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกัน
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่งหากสถานศึกษาใดมีการจัดการที่ดี มีความพร้อม
ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการ การบริการ การ
พั ฒ นางานด้านอื่ น ๆ และการจัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น และ
เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (SALL) มีเครื่องคอมพิ วเตอร์ให้บริการ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต และมีสื่อภาพยนตร์ในรูปแบบแผ่น DVD บริการเพื่อให้ผู้ที่สนไจเข้า
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้อุปกรณ์มีการชํารุดและไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับ
นักเรียน นักศึกษาที่มาใช้บริการ ดังนั้นจึงขอจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ในการบริการให้กับนักเรียน นักศึกษา และใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง
จํานวน 3 ชุด ราคา/หน่วย 5,000 บาท รวม 15,000 บาท
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการเรียนรู้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง อาคาร 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จํานวน 3 ชุด
รวมทั้งสิน้

15,000
15,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและมีอุปกรณ์
ให้บริการอย่างครบถ้วนทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาภาษาอังกฤษ และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 82
โครงการปฏิรปู การสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าทีพ่ ลเมือง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

สาขาวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
และประวั ติ ค วามเป็ น มาของการดํ ารงชี พ อยู่ ในท้ อ งถิ่น ในสมั ยก่ อ นและเป็ น การอนุ รั ก ษ์
ภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุก
จิต สํ านึ กให้ ค นไทยทั้ งชาติ ได้ ต ระหนั กถึงคุ ณ ค่าและความสํ าคั ญ ของภาษาไทยตลอดจน
ร่วมมือกันทํานุบํารุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปและเพื่อสาน
ต่อศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยังคงดํารงอยู่ไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อ
การศึก ษา อนุ รักษ์ ศิลปวัฒ นธรรมไทย ประเพณี และความเป็นอยู่ของคนรุ่นหลังในการ
ดํารงชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาคของประเทศ
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ ถึงความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เยาวชนรุ่งหลังมีความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของไทย
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของภาษาไทย
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาร่วมมือกันทํานุบํารุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาษาไทยซึ่งถือเป็นภาษา
แห่งชาติและเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ ดังนั้นเราควรอนุรักษ์
ภาษาไทยให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานได้ศึกษาถ้าเราคนไทยไม่ช่วยกันรักษา
ไว้สักวันหนึง่ อาจจะไม่มีภาษาไทยให้ลูกหลานใช้ก็เป็นได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 สิงหาคม 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

- 349 -

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
2,000
ค่าตอบแทน
2,000
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

6,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียนตามตัวชี้วัด
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมิน
10.2 การสังเกตในขณะทํากิจกรรม
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โครงการที่ 83
โครงการ Christmas Day
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางจันทรมาส กล่ําเอม
นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
นางพิไลวรรณ ไทยกล้า
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข
นางนิตยา
คณธี
Mr.Remar Gam-oyket-eng
Mr.Ener Gambala Ebalobo

2. ลักษณะโครงการ

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

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

- 351 -

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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นยุคข่าวสาร
และสังคมออนไลน์(Social Network) ดังนั้นการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารในงานอาชีพและในชีวิตประจําวัน
ต่อเยาวชนไทย เพื่อการพัฒนาให้เยาวชนไทยมีทักษะการฟัง อ่าน พูดและเขียน เป็นสิ่งที่
จําเป็น รวมทัง้ สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาวัฒนธรรมทางภาษาจึงเป็นสิ่ง
สําคัญอย่างยิ่งในการเข้าสังคมเหมาะสม บุคคล สถานที่และกาลเทศะ ด้วยสาเหตุนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา
ได้รับการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็นจริง เรียนรู้วัฒนธรรมและสร้างเจตคติที่ดี เป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน นักศึกษาและน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมร่วมด้วย เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
เป็นทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน
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
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) จํานวน 1,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น
และกล้าแสดงออกมากขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
500
ค่าใช้สอย
9,500
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
9.2 นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกและมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประยุกต์ใช้
ให้สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
9.4 นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการทํางานเป็นหมู่คณะ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
10.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดความกล้าแสดงออกตามเกณฑ์การประเมิน
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โครงการที่ 84
โครงการ English Camp
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางจันทรมาส กล่ําเอม
นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
นางพิไลวรรณ ไทยกล้า
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข
นางนิตยา
คณธี
Mr.Remar Gam-oyket-eng
Mr.Ener Gambala Ebalobo

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 6 ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันได้
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ดั งนั้ น การใช้
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารใน
งานอาชีพและในชีวิตประจําวันต่อเยาวชนไทย ดังนั้นการให้เยาวชนไทยได้ใช้ทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสําคัญ ของภาษาวัฒ นธรรมทาง
ภาษา จึ งเป็ น สิ่ งสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ด้ ว ยสาเหตุ นี้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการจึ งจั ด กิ จ กรรมด้ า น
ภาษาอังกฤษ
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เป็นจริง
เรียนรู้วัฒนธรรมและสร้างเจตคติที่ดี เรียนรู้มารยาทางสังคมของเจ้าของภาษา เสริมสร้าง
การเรียนรู้ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน นักศึกษาและสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมร่วมด้วย เพื่อ
การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก
ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ
นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
5.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร
5.4 เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องตามมารยาทสังคม
5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
5.6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการทํางาน มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ)จํานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น
และกล้าแสดงออกมากขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
2,000
ค่าตอบแทน
2,000
ค่าใช้สอย
6,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
9.2 นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกและมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
9.3 นักเรียน นักศึกษาได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประยุกต์ใช้
ให้สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
9.4 นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการทํางานเป็นหมู่คณะ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
10.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดความกล้าแสดงออกตามเกณฑ์การประเมิน
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โครงการที่ 85
โครงการพัฒนาผูเ้ รียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

2. ลักษณะโครงการ

นางสาวมรรษพร
นายพิทักษ์
นายชาตรี
นายธีระพงษ์
นางสาวรุจจิรา

สีขาว
อุปัญญ์
จันทร์ธีระกุล
กระการดี
รามัญรักษ์

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 6 ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันได้
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีบทบาทต่อสังคมปัจจุบันและโลก
อนาคต ซึ่งนักเรียน นักศึกษาสายวิชาชีพในฐานะที่เป็นเยาวชนคนหนึ่งและต้องใช้ความรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการประกอบวิชาชีพ และการดํารงชีวิตประจําวัน ควร
จะมีความรู้ความเข้าใจต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทาง
วิทยาการ
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. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ ปวช. และ ปวส.
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
เห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มตี ่อตนเองและวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สังเกต
10.2 สอบถาม
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โครงการที่ 86
โครงการ U Mee D Echo VE Contest
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสูอ่ าชีพ ผ่านแอพพลิเคชัน่ Echo VE
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางจันทรมาส กล่ําเอม
นายพุฒิพัฒน์ เสือมั่นทรงยศ
นางพิไลวรรณ ไทยกล้า
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข
นางนิตยา
คณธี
Mr.Remar Gam-oyket-eng
Mr.Ener Gambala Ebalobo

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 6 ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันได้
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันเป็นที่ ยอมรับกันในวงกว้างว่าความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษเป็ น
ปัจจัยสําคั ญ ต่อ การพัฒ นาประเทศไทยในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
ศักยภาพของแรงงาน ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของการยกระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย จึงมีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในทุกๆ ระดับและสาขา
อาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และการบรูณาการระหว่างประเทศ ทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์
ความรู้เพื่ อ ก้ าวทั น โลก และเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่งขั น ของประเทศ สํานั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดทําแอปพลิเคชั่น EchoVE พร้อมบทเรียนภาษาอังกฤษ
สําหรับอาชีวะกว่า 130 บทเรียน ครอบคลุมทุกประเภทวิชาสายอาชีพ ซึ่งสามารถใช้ได้กับ
โทรศัพท์ทั้งระบบ Android และ IOS เพื่อช่วยเพิ่มทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตาม
ประกาศของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และตามนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
อย่ า งรอบด้ า น ใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารได้ แผนกวิ ช าสามั ญ สั ม พั น ธ์ วิ ท ยาลั ย
อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย จึ ง จั ด โครงการ U Mee D Echo VE Contest การแข่ ง ขั น ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู้อาชีพ ผ่านแอพพลิเคชั่น Echo VE ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียน และผู้ที่สนใจ มีการพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ในระดับที่สูงขึ้น ผ่านแอพพลิเคชั่น Echo VE
5.2 เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้มีทกั ษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
5.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความสนใจทางด้านภาษาอังกฤษได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ
5.4 เพื่อให้ผู้เรียนกล้าที่จะคิดนอกกรอบ ทําให้ผู้เรียนได้ฝกึ ทักษะเชิงความคิดสร้างสรรค์ และได้
สร้างผลงานที่ภาคภูมิใจ
5.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีและเห็นความสําคัญต่อการใช้ภาษาอังกฤษต่ออาชีพในอนาคต
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ผู้สนใจ) มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น
และกล้าแสดงออกมากขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
500
ค่าตอบแทน
2,500
ค่าใช้สอย
1,00
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

4,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ในระดับที่สูงขึ้น ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
9.2 ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
9.3 ผู้เรียนได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ
9.4 ผู้เรียนกล้าที่จะคิดนอกกรอบ ทําให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเชิงความคิดสร้างสรรค์
และได้สร้างผลงานที่ภาคภูมิใจ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
10.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดความกล้าแสดงออกตามเกณฑ์การประเมิน
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โครงการที่ 87
โครงการ Small Talks Small Tips
คุยกันวันละนิด กับภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคํา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางธัญสินี
เป็นสุข
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางนิตยา
คณธี
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสุธาสินี
แกมนิล
ครูผู้สอนรายวิชาหน้าที่และพลเมือง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 6 ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันได้
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันเป็นที่ ยอมรับกันในวงกว้างว่าความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษเป็น
ปัจจัยสําคั ญ ต่อ การพัฒ นาประเทศไทยในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
ศักยภาพของแรงงาน ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของการยกระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย จึงมีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในทุกๆ ระดับและสาขา
อาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และการบรูณาการระหว่างประเทศ ทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งจะนําโอกาสทางเศรษฐกิจและการทํางานร่วมกันแบบไร้
พรมแดนของสมาชิกในสังคมโลก โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางสําหรับการติดต่อสื่อสาร
ทุกประเภท จึงมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องสร้างนักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถ
ในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในระดั บ สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจาก ในศตวรรษที่ 21 จะต้ อ งสามารถใช้
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในประชาคมโลกได้ ดี รวมทั้ งสามารถใช้ ภ าษาอั งกฤษเป็ น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยน สร้างองค์ความรู้ และสร้างความ
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ กับเพื่อนร่วมอาชีพในระดับนานาชาติ การมุ่งพัฒนา
นักเรียน นักศึกษา ในด้านภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว โดยไม่คํานึงถึงการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้องถือเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทย เพราะการสื่อสารทางภาษามีความจําเป็นต้องการ
การเรียนรู้และใช้ความเข้าใจอย่างถูกต้องจากภาษาแม่ของตนเองก่อน การสื่อสารจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัญ หาหลักที่พบในปัจจุบันคือ การใช้ภาษาในรูปแบบการ
สื่อสารด้วยคําที่ทันสมัย มีความหมายเฉพาะกลุ่มโดยขาดความคํานึงถึงความถูกต้องและ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ การสร้างค่านิยมที่ผิดโดยการใช้ภาษาที่ผิดจากคําเดิมจึงทําให้เกิด
การเขียนภาษาไทยอย่างไม่ถูกต้อง พร้อมสอดแทรกสาระความรู้ด้านต่างๆในสถานการณ์
สั ง คมในปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ รู้ เท่ า ทั น เหตุ ก ารณ์ ใ นสั ง คมสามารถคิ ด วิ เคราะห์
สถานการณ์อย่างมีจารณญาณ และเป็นพลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ ว ยเหตุ นี้ แผนกสามั ญ สั ม พั น ธ์ วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โขทั ย จึ งได้ จั ด โครงการ
Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิด กับภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคํา โดยเป็น
การบูรณาการของรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในลักษณะต่างๆ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาทักษะภาษาของผู้เรียน
คนไทยอย่างถูกต้องและยั่งยืนให้ตรงตามความต้องการของประเทศ และเพื่อให้รู้เท่าทั น
เหตุการณ์ในปัจจุบัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มทักษะในการฟัง พูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาไทยและอังกฤษ
5.4 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เจ้าหน้าที่ และคณะครู
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิด กับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคํา ได้พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษ เรียนรู้การออกเสียงและการเขียนคําภาษาไทยอย่างถูกต้อง สร้าง
เสริมความใฝ่รู้ ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มากขึ้น และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
2,000
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

2,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
9.2 ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
9.3 ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ และสามารถเขียนคําในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
9.4 ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา
10.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดความกล้าแสดงออกตามเกณฑ์การประเมิน
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โครงการที่ 88
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 231 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 ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ซึ่งหากสถานศึกษาใดมีการจัดการที่ดี มีความพร้อม
ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการ การบริการ การ
พั ฒ นางานด้านอื่ น ๆ และการจัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น และ
เนื่องจากห้องเรียนภาษาอังกฤษ 231 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ยังขาดชุดคอมพิวเตอร์ และ
โปรเจคเตอร์พร้อมจอที่ ใช้ในการเรียนการสอน ดังนั้ นจึงขอจัดซื้อครุภัณ ฑ์ เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
และใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- โปรเจคเตอร์พร้อมจอ จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 231 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อาคาร 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 23,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ
จํานวน 1 ชุด
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 โปรเจคเตอร์พร้อมจอ

23,000
23,000
จํานวน 1 ชุด

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 89
โครงการปรับปรุงห้องเรียนสังคมศึกษา 123 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสุธาสินี
ฝ่ายวิชาการ

แกมนิล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

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 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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 ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ห้องเรียนสังคมศึกษา 123 เป็ นห้ องเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวเนื่ องกั บวิชาประวั ติศาสตร์ชาติ ไทย หน้ าที่ พลเมื องและศี ลธรรม เศรษฐกิ จพอเพี ยง ที่
เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นมาของชาติ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และปัจจุบันความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี มี ความเจริ ญ ก้ าวหน้ าไปอย่ างมาก ซึ่ งหากนั กเรี ยนมี การจั ดบรรยากาศให้
สอดคล้องกับสภาพความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับมาก (แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้ห้ องเรียน ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์ ประจําห้องเรียน ปีการศึกษา 2559) และการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงห้องเรียนสังคมศึกษา 123 ไม่
มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ยังขาดชุดคอมพิวเตอร์ ชุดเครื่องเสียง และเครื่องปริ้นเตอร์ ที่
ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ต้องใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน
จากปัญ หาที่เกิดขึ้น จึงขอดําเนินการจัดซื้อครุภัณ ฑ์ สําหรับห้องปฏิบัติการ 123
เพื่อพัฒนาห้องเรียนสังคมศึกษาให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้บริการและสร้างความพึงพอใจ
ของผู้เรียนในระยะยาว
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ 123
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ชุดเครื่องเสียงพร้อมลําโพง จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีห้องสังคมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 100%
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียนสังคมศึกษา 123 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องเสียงพร้อมลําโพง
จํานวน 1 ชุด
รวมทั้งสิน้

5,000
5,000

- 378 -

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ชุดเครื่องเสียงพร้อมลําโพง จํานวน 1 ชุด
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 90
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
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันเงินเป็นปัจจัยจําเป็นสําหรับคนทุกคน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากเราใช้ไปโดยไม่
ยั้งคิดหรือฟุ่มเฟือยปัจจัยชนิดนี้ก็จะหมดไปโดยฝากความลําบากไว้ให้กับเราในอนาคตดังนั้น
การออมเงินจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติให้สม่ําเสมอควรปลูกฝังการประหยัดเงิน
ตั้งแต่อายุน้อยเพื่ออนาคตจะได้ไม่ต้องพบเจอกับความจน และความลําบาก
แผนกวิชาการบัญ ชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งทําหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน
ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปลูกจิตสํานึก
ให้นักเรียน นักศึกษารักการออม และได้รู้จักการออมบนพื้นฐานการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง
จึงได้จัดทําโครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียนขึ้น
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้นักเรียน นักศึกษารักการออม และได้รู้จักการออม
บนพื้นฐานการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง
5.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสําคัญของการออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร้อยละ 80 มีบญ
ั ชีเงินฝาก
ในธนาคารโรงเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เห็นความสําคัญของการ
ประหยัดและอดออม และมีการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอย่างพอเพียง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3 จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภณ
ั ฑ์
4 ดําเนินการตามโครงการ
5 สรุปผลโครงการ
กิจกรรมทีท่ ํา
1. ประกวดวาดภาพส่งเสริมการออมเงินหัวข้อ “เด็กดีมีเงินออม”
2. ประกวดคําขวัญเกี่ยวกับการออมเงิน“เด็กดีมีเงินออม”
3. ประกวดนักเรียน นักศึกษาที่มีการฝากเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนสม่ําเสมอ
ในระยะเวลา 3 เดือน ( ข้อมูลวันที่ 1 มิ.ย.63– 31 ส.ค.63 )
4. จับสลากให้รางวัลสมาชิก (นักเรียนนักศึกษา) ที่มเี งินฝากในบัญชีธนาคารโรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ พฤษภาคม – กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
500
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,500

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รู้จักการประหยัดและอดออม
มีคุณธรรม มีการบริหารค่าใช้จ่ายให้พอเพียงกับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน
รวมทั้งสามารถนําเงินจํานวนนี้มาใช้ในยามจําเป็นทั้งทางด้านการศึกษาและในด้านอื่นๆ
9.2 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร้อยละ 80 เข้ารับบริการกับธนาคารโรงเรียน
9.3 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีการประหยัดและอดออม และมีการใช้จ่าย
ในชีวิตประจําวันอย่างพอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
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โครงการที่ 91
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
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปญ
ั ญา)
 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 ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยจุดเน้น และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ทั้งการประเมินภายในและการ
ประเมินภายนอก เพื่อให้การเรียนการสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา คุณภาพผู้เรียน ประกอบกับแผนการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ผู้เรียนระดั บ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุ กคน จะต้ องเรียนวิชาโครงการวิชาชีพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เรียนมา ประยุกต์ใช้
ในการจัดทําโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี เห็นความสําคัญในการทําจัดทําโครงการ
วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการทําโครงการวิชาชีพ สําหรับ
ผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาการบัญชี
สามารถจัดทําโครงการวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาการบัญชี สามารถจัดทํา
โครงการวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี จํานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาการบัญชี สามารถจัดทําโครงการวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีรายงานฉบับสมบูรณ์ ( 5 บท) ไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2 แต่งตั้งคณะทํางาน
3 ประชุมคณะทํางาน
4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์,ประสานวิทยากร
5 จัดอบรมนักเรียนนักศึกษา
6 ดําเนินการจัดทําโครงการ
7 นักเรียนนักศึกษานําเสนอโครงการ
8 สรุปและประเมินผลโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2562– มีนาคม 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
1,000
ค่าตอบแทน
2,000
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาการบัญชี สามารถจัดทําโครงการวิชาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานโครงการวิชาชีพฉบับสมบูรณ์ ( 5 บท)
10.2 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 92
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่ชํารุด แผนกวิชาการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวศรีสุดา ภาคชัย แผนกวิชาการบัญชี
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 3 ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 เพื่อพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่ อ งจากแผนกวิ ช าการบั ญ ชี ได้ ทํ า การเปิ ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี
จํานวนนักเรียนนักศึกษา ประมาณ 600 คน ในการจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียน
นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ได้ ต ามลั ก ษณะรายวิ ช าและตามสมรรถนะรายวิ ช าสอน
แต่ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนชํารุด ไม่เพียงพอต่อการใช้งานจําเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่ชํารุด ได้แก่ พัดลมโคจร ห้อง 633 จํานวน 2 เครื่อง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ที่มีสภาพดีทดแทนเครื่องที่ชํารุด
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- พัดลมโคจร จํานวน 2 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาการบัญชี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องเรียน 633 แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- พัดลมโคจร จํานวน 2 เครือ่ ง
เครื่องละ 1,500 บาท
รวมทั้งสิน้
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 พัดลมโคจร จํานวน 2 เครื่อง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ

3,000
3,000

หมายเหตุ
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โครงการที่ 93
โครงการจัดซือ้ ไมโครโฟน (ไมค์สาย)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางภิญณภัทร ทัศนะภาค
แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน ได้เปิดทําการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รองรับผู้เรียน
แผนกวิชาการเลขานุการ, การจัดการสํานั กงาน, การตลาด, คอมพิ วเตอร์ธุรกิจ, แผนก
วิชาการบัญชี, แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ และแผนกวิชาคหกรรม และแผนกวิชา
อื่นๆ ปัจจุบันยังขาดไมโครโฟน (ไมค์สาย) ประจําห้องเรียนแผนกวิชาการเลขานุการและ
การจัดการสํานักงาน
เพื่อความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน และภาพพจน์ที่
ดีเมื่อบุคคลภายนอกได้พบเห็นในชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชา อีกทั้งผู้เรียนได้สัมผัสอุปกรณ์
สํานักงานบ่อยๆ จะทําให้มีทักษะในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เกิดความชํานาญ จึงจําเป็นต้อง
มีการจัดซื้อไมโครโฟน (ไมค์สาย)
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาไมโครโฟน (ไมค์สาย) ให้มคี วามเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน และการฝึกทักษะ
การจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ไมโครโฟน (ไมค์สาย)
จํานวน 2 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีไมโครโฟน (ไมค์สาย) ทีม่ คี ุณภาพเพื่อใช้ในห้องเรียน แผนกวิชาเลขานุการ
และการจัดการสํานักงาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ แผนกวิชาการเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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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
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- ไมโครโฟน (ไมค์สาย)
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,000 บาท
รวมทั้งสิน้

2,000
2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ห้องเรียนประจําแผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน มีความเหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
10.3 แบบสอบถามความพึงพอใจทางด้านการใช้บริการห้องเรียน

หมายเหตุ
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โครงการที่ 94
โครงการจัดซือ้ นาฬิกาจับเวลา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางภิญณภัทร ทัศนะภาค
แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน ได้เปิดทําการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปัจจุบันยังขาด
นาฬิกาจับเวลาสําหรับครูผู้สอน เพื่อฝึกทักษะผู้เรียนในรายวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้น, พิมพ์
อังกฤษเบื้องต้น, พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา, พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา และวิชาพิมพ์ประยุกต์
เพื่อความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน และภาพพจน์ที่
ดีเมื่อบุคคลภายนอกได้พบเห็นในชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชาดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งผู้เรียนได้
สัมผัสอุปกรณ์สํานักงานบ่อยๆ จะทําให้มีทักษะในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เกิดความชํานาญ
จึงจําเป็นต้องมีการจัดซื้อนาฬิกาจับเวลา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหานาฬิกาจับเวลา ให้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน และการฝึกทักษะในรายวิชาพิมพ์ไทย
เบื้องต้น, พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น, พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา, พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา และวิชาพิมพ์ประยุกต์
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นาฬิกาจับเวลา
จํานวน 2 เรือน
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีห้องสําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่มีความเหมาะสมในการฝึกทักษะผู้เรียน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ แผนกวิชาการเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- นาฬิกาจับเวลา
จํานวน 2 เรือนๆ ละ 2,000 บาท
รวมทั้งสิน้

4,000
4,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ห้องเรียนประจําแผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน มีความเหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
10.2 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
10.3 แบบสอบถามความพึงพอใจทางด้านการใช้บริการห้องเรียน
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โครงการที่ 95
โครงการจัดซือ้ เครื่องพิมพ์ All in one
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวปุริมปรัชญ์ คําชนแดน
แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตคนดีออกสู่สังคม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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
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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 ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ห้องปฏิบัติการ 332 แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น พิมพ์ไทยเบื้องต้น พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น การจัดประชุม
เทคนิคการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ การใช้เครื่องใช้สํานักงาน พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา
พิ มพ์ อังกฤษขั้นพั ฒ นา ฯลฯ ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และบาง
รายวิชาในส่วนของภาคปฏิบัติจะต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานทั้งนี้ เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย ให้
สอดคล้องกับการประเมินความพึ งพอใจของผู้เรียนในระดับมาก และเพื่ออํานวยความ
สะดวกในงานขั้นผลิตต่างๆ
แผนกวิ ช าเลขานุ ก ารและการจั ด การสํ า นั ก งานจึ ง ได้ จั ด ทํ า โครงการจั ด ซื้ อ
เครื่องพิมพ์ All in one ห้องปฏิบัติการ 332 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ต่อไป
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ 332
5.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องพิมพ์ All in one
จํานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความปลอดภัย
และผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ แผนกวิชาการเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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
- เครื่องพิมพ์ All in one
จํานวน 1 เครือ่ ง
รวมทั้งสิน้

5,000
5,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องพิมพ์ All in one
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 96
โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกการจัดการโลจิสติกส์ (ห้อง 732)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวศุภรลัคน์ นนท์แก้ว

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 ......................................
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
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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 ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจั ดการเรีย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพนั้ น จะต้ อ งอาศั ยปั จจั ยสนั บ สนุ น ที่
หลากหลาย ครบถ้ ว นได้ แ ก่ ครู ผู้ ส อน วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ การบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น
ตลอดจนอาคารสถานที่หรือห้องเรียนที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
ล้วนแล้วมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยทําให้การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติการโลจิสติกส์แบบมืออาชีพนั้น บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย และอัต
ลั ก ษณ์ ของหลั ก สู ต รฯ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ห้ อ งเรี ย นอาคาร 7 เพื่ อ เป็ น
ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2563
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 7 (732) เป็นห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์
5.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
จํานวน 1 ชุด
- เครื่องปริ้นเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , อุดหนุนจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 28,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
จํานวน 1 ชุด
- เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง
รวมทั้งสิน้

23,000
5,000
5,000

23,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผสู้ อน และนักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ที่มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การใช้งานของนักเรียน โดยสอบถาม / สัมภาษณ์นักเรียน
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โครงการที่ 97
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจําแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
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 ......................................
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
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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 ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษากําหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยจัดให้มี
ความเหมาะสมของอาคารเรียนและผู้เรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน และมีความ
จําเป็นในการ เนื่องจากห้องปฏิบัติการของแผนกวิขาแฟชั่นและสิ่งทอ ขาดแคลดหุ่นไฟ
เบอร์หญิงและชายในการจัดแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งแผนกวิชาฯไม่ได้มีการ
จัดซื้อครุภัณฑ์มาเป็นระยะเวลานานแล้ว เพื่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนควร
มีเครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย และเพียงพอกับนักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนในแผนก
วิชาฯ แผนกวิชาฯจึงขอจัดซื้อหุ่นไฟเบอร์ชาย 1 ตัว และ หญิง 1 ตัว รวมเป็นจํานวน 2 ตัว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
5.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- มีห้องปฏิบัติการที่มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน จํานวน 2 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- มีห้องปฏิบัติการที่มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
- มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัย
- สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องปฏิบัติการ 223 , 323 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,800 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- หุ่นไฟเบอร์ ชาย 1 ตัว และ
หญิง 1 ตัว ตัวละ 5,400 บาท
รวมทั้งสิน้

10,800
10,800
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีห้องปฏิบัติการที่มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน
9.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ด้านครุภัณฑ์ที่ทันสมัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 98
โครงการซ่อมบํารุงจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวรัชนิกร ยอดดี

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษากําหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยจัดให้มี
ความเหมาะสมของอาคารเรียนและผู้เรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน และมีความจําเป็น
ในการ เนื่องจากจักเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ (แบบควบคุมการทํางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
ต้องมีซ่อมบํารุงทุกๆๆปี เพื่อคงประสิทธิภาพของจักรให้มีคุณภาพของจักรคอมพิวเตอร์ แผนก
วิชาจึงขอจัดซ่อมจักรเย็บผ้าเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จําเป็นของนักเรียนสาขาวิชาแฟชั่น
และสิ่งทอ และเพื่อให้นักเรียนมีจักรเย็บผ้าที่มีคุณภาพจึงต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี และ
เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเงื่อนไขคุณภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อซ่อมบํารุงรักษาจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่ชํารุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
5.2 เพื่อให้นักเรียนมีจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ในรายวิชาที่เปิดสอน
5.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ซ่อมบํารุงรักษาประจําปี จักรอุตสาหกรรม
จํานวน 10 เครื่อง
- ซ่อมบํารุงรักษาประจําปี จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
- จักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน.
- มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
- สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ห้องปฏิบัติการ 223
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 14,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
9,000
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

14,000

- 413 -

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
9.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทําให้นกั เรียนได้ใช้จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
9.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทําให้นกั เรียนได้ใช้จักรอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 99
โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ประจําห้องเรียน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
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 ......................................
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
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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 ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
เนื่องจากห้องเรียนศิลปะประดิษฐ์ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ มีครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อ
การใช้ ง าน จํ า เป็ น ต้ อ งจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ เพิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่ พั ด ลมเพดาน รุ่ น HE-C18M1 (S)
จํานวน 4 ตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษามีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้ในการเรียนการสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้ชิ้นงานของนักเรียน นักศึกษามีคุณภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- พัดลมเพดาน รุ่น HE-C18M1
(S) จํานวน 4 ตัวๆ ละ 1,500 บาท
รวมทั้งสิน้

6,000
6,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 100
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
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
แผนกวิ ช าวิ จิ ต รศิ ล ป์ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ ศิ ล ปะหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านงานศิลปะให้กับนักเรียน แผนกวิชาวิจิตร
ศิลป์ได้เห็นความสําคัญของการนําความรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นการให้บริการวิชาชีพในการพัฒนา
ชุมชนและส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้คุณค่ามีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทะนุบํารุง และพัฒนารักษา
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และประยุกต์โดยใช้วิชาชีพที่เรียนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ดังนั้นแผนกวิชาวิจิตรศิลป์จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ แผนกวิชา
วิจิตรศิ ล ป์ โดยครู นั กเรียน ร่วมออกบริการชุมชน ด้านการเผยแพร่ค วามรู้ สายวิชาชี พ
ศิลปกรรม
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5. วัตถุประสงค์
5.1 บริการวิชาชีพการต่อยออดผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยงานศิลปะ
5.2 ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 24 คน ได้ใช้ความรู้ และทักษะวิชาชีพให้เกิด
ประโยชน์
5.3 ครูและนักเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. จํานวน 22 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จํานวน 16 คน สามารถปฏิบัติงาน และนําความรู้
ความสามารถที่ได้รับการฝึกปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนของนักเรียน
นักศึกษา และสามารถสร้างอาชีพอิสระได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครู นักเรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ จํานวน 18 คน ได้นําความรู้ ความสามารถออกบริการชุมชน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความชํานาญ และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 101
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
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ปัจจุบันการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียน ได้เรียนรู้เพื่อให้มีประสบการณ์ และ
ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพเป็นสําคัญ เพื่อสร้างความสนใจใฝ่รู้ และไม่ละเลยวิถีชีวิตที่ดีงามของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และการใช้เวลาว่างให้
เกิ ดประโยชน์ แ ละคุ้ม ค่า เพื่ อเป็ น การส่งเสริม อนุ รักษ์ ภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่นที่ นั บวัน จะเลือน
หายไปให้คงอยู่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้กับคนรุ่นหลังไว้โดยการเชิญวิทยากร
ท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียนทั้งภาคเรียนที่ 1/2563
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บคุ ลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.
5.2 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความรู้ ความสามารถของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม รู้ในภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นให้คงอยู่ได้
5.3 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสําคัญของภูมปิ ัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างอาชีพอิสระ
สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว
5.4 สร้างเจตคติที่ดีในการประดิษฐ์ชิ้นงาน และสามารถนําไปใช้ได้จริง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนทั้งระดับชั้น ปวช. จํานวน 22 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้น ปวช. จํานวน 22 คน สามารถปฏิบัติงาน และนําความรู้
ความสามารถที่ได้รับการฝึกปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนของนักเรียน
นักศึกษา และสามารถสร้างอาชีพอิสระได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 บุคลากรที่มีความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ
9.2 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาตระหนักและเห็นคุณค่า และความสําคัญในการดํารงคุณค่าของ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ที่สามารถสร้างรายได้ และเป็นอาชีพอิสระ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ผูร้ ับผิดชอบโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 102
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
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การเรียนการสอนของแผนกวิชาวิจิตรศิลป์มีลักษณะการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ
ชิ้นงาน นักเรียนลงมือปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ
พิมพ์ ประกอบกับทางแผนกวิชาฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ด้านจิตรกรรม จึง
ทําให้แผนกวิชาวิจิตรศิลป์มีผลงานด้านจิตรกรรมของนักเรียนเป็นจํานวนมาก จากเหตุผล
ดังกล่าวแผนกวิชาวิจิตรศิลป์เห็นค่าการทําโครงการกรอบกระจกใส่รูปภาพผลงานนักเรียน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ มีความสวยงามให้เกิดประโยชน์ในการใช้ตกแต่งอาคาร สถานที่ และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับในแผนกวิชาศิลปกรรมรุ่นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผลการดําเนินงานใส่กรอบรูปภาพผลงานนักเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อให้ผลงานนักเรียนได้จัดแสดงเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับรุ่นน้อง
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- กรอบกระจกสําหรับใส่ผลงานศิลปกรรม จํานวน 20 กรอบ
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผลงานนักเรียนมีกรอบใส่เหมาะสม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
10,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

10,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้จัดทํากรอบกระจกสําหรับใส่รูปภาพผลงานของนักเรียนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
และได้ภาพผลงานที่เหมาะสมกับการตกแต่งอาคารสถานที่
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการ
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โครงการที่ 103
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักศึกษา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจําปีงบประมาณ 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีนโยบายให้นักศึกษา ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเองนั้น ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจึงได้ส่งเสริม
สนับสนุน ให้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น ปีที่ 1 ได้ศึกษาดูงานตามสถานประกอบการที่
จัดการเรียนการสอนร่วมระบบทวิภาคี เพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดู
งาน และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
5.3 เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสําหรับการฝึกอาชีพในชั้นปีที่ 2
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี จํานวน 25 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษา ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพ
ของตนเองรวมถึงได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ สถานประกอบการ ที่ทําความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา (ป.ตรี)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
10,000
ค่าใช้สอย
10,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

20,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
9.2 นักศึกษาที่ออกกลางคันมีจํานวนลดลง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

- 432 -

โครงการที่ 104
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจําปีงบประมาณ 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน
ในระดับ ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและ
เพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการที่ทําความร่วมมือในเรื่องการจัด
หลั ก สู ต รการเรี ยนการสอน การวัด และการประเมิ น ผล โดยผู้ เรีย นใช้ เวลาส่ วนหนึ่ งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ มีแนวทาง
การศึ กษาโดยสถานศึ กษาจัด สอนรายวิชาในสถานศึกษาตามแผนการเรียน และสถาน
ประกอบการจัดฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามแผนการฝึกอาชีพโดย ระยะเวลาการฝึก
อาชี พ จะยาวนานกว่ า การฝึ ก ประสบการณ์ ข องนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ในการ
ดําเนินงานก่อนการฝึกอาชีพ จําเป็นต้องจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและข้ อ ตกลงต่ า งๆ เพื่ อ ชี้ แ จงข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ระเบี ย บ
สถานศึกษา ข้อบังคับสถานประกอบการ แนวทางการเรียนการสอนสถานศึกษา และการ
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ผู้รับผิดชอบและการดูแลผู้เรียน ขั้นตอน วิธีการ
บันทึกการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในคู่มือ นักเรียน และการประพฤติปฏิบัติ ขณะที่ฝึกงาน/ฝึก
อาชีพ อยู่ในสถานประกอบการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
5.2 สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.3 เพื่อให้นักศึกษา เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
5.4 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
และเซ็นอนุญาตให้ผู้เรียนเข้ารับการฝึกอาชีพ
5.5 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี ที่ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 จํานวน 25 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน/ฝึกอาชีพและ
สามารถปฏิบัติตนในสถานประกอบการ รวมถึงสามารถบันทึกการฝึกงาน/
ฝึกอาชีพ และจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอต่อวิทยาลัยฯ ได้
- ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของผู้เรียน
เซ็นอนุญาตให้ผู้เรียนเข้าฝึกอาชีพ และตอบคําถามเพื่อนําความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองมาทําการวิจัย และพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ก่อนนักศึกษาออกฝึกอาชีพ
 สถานที่ดําเนินโครงการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา (ป.ตรี)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ รู้และเข้าใจ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยฯ เข้าใจเกณฑ์การประเมินผล และทราบวิธีการ
ติดต่อวิทยาลัยฯ เมื่อต้องการสอบถามหรือแจ้งปัญหา และได้ทราบความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 105
โครงการจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ประจําปีงบประมาณ 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทะนุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การผลิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ นอกจากหลักวิชาการในการประกอบอาชีพแล้ว ยังมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มี
คุ ณ ธรรมจริยธรรม มี จิต อาสา ใส่ ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือผู้ อื่น โดยไม่ห วังผลตอบแทน
บําเพ็ญ ประโยชน์เพื่อสาธารณะ ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น และเกิดจิตสํานึกในการ
แสดงจิตอาสาอย่างแท้จริง ด้วยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาช่วยกันดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.2 เพื่อให้นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวรและ
มีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
5.3 เพื่อให้นักศึกษาได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข นํามาใช้ในการ
แสดงจิตอาสาให้เกิดความยั่งยืน
5.4 เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน
5.5 เพื่อให้นักศึกษา ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนํามาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
ให้แก่สถานศึกษา และสังคม
5.6 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีน้ําใจและจิตสาธารณะ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 จํานวน 25 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสาธารณะและมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอย่างค่อนข้าง
ถาวรหรือถาวร สามารถอยูร่ ่วมกันในสังคมได้เป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
- ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนําทรัพยากรที่เหลือใช้ มาสร้างประโยชน์ให้สังคมได้
- ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยกันดูแล และร่วมกัน รณรงค์แก้ไขปัญหาขยะ ในสถานศึกษาได้
ด้วยการช่วยสร้างจิตสํานึกให้ทุกคน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา (ป.ตรี)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
2,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

2,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดจิตสํานึกที่ดี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
9.2 นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวร
และมีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล
9.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
มาประยุกต์ใช้
9.4 นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
9.5 นักศึกษา ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนํามาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
ให้แก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
9.6 นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีน้ําใจและจิตสาธารณะ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 106
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านไอที (IT) เพื่อวิถีชุมชน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสิทธิชัย เสาเสนา
และครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

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 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้ นฐาน มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการ
ดํ า รงชี วิ ต ของคนในยุ ค ปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากการติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร เช่ น
โทรศัพท์มือถือ นับได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องใช้งานเป็นประจําทุก ๆ วัน ดังนั้น การ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยจึงมีความสําคัญ และจําเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ า และป้ องกันการสูญ เสียหรือได้รับผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการใช้งานได้
จากเหตุผลและความสําคัญ ดังกล่าว นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิ วเตอร์
ธุรกิจ จึงต้องเข้าไปช่วยส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานที่
จําเป็น ให้กับคนในชุมชนได้นําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานให้กับชุมชน
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา จํานวนอย่างน้อย 30 คน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคน
ในชุมชนได้
- คนในชุมชน จํานวนอย่างน้อย 50 คน ได้รับความรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
6.2 เชิงคุณภาพ
- คนในชุมชนได้รับความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
- คนในชุมชนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
200
ค่าใช้สอย
800
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 คนในชุมชนได้รับความรู้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
9.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 โดยสอบถาม / สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ
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โครงการที่ 107
โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสิทธิชัย เสาเสนา
และครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

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 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการ จะต้องจัดทําโครงการวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โดยใช้
ความรู้ ความชํานาญ และทักษะทางวิชาชีพในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนการจัด
แสดงนิ ท รรศการและนําเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงาน ทั้ งนี้เพื่อให้ นักศึกษาสามารถใช้เป็น
แนวทางประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เผยแพร่ผลงานโครงการวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2
5.2 เพื่อให้ผู้ทสี่ นใจเข้าศึกษาเรียนรู้
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ผลงานจากการดําเนินการโครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช.3
- ผลงานจากการดําเนินการโครงการวิชาชีพ ระดับ ปวส.2
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพและนําไปประยุกต์เพื่อพัฒนาผลงานด้านวิชาชีพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินอุดหนุนพัฒนากิจกรรม
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
200
ค่าใช้สอย
800
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

1,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้การจัดทําโครงการวิชาชีพ
9.2 นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการเผยแพร่และนําเสนอผลงานโครงการวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 โดยสอบถาม / สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ
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โครงการที่ 108
โครงการปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ห้อง 731)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายสิทธิชัย เสาเสนา

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
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 ......................................
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. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รูจ้ ักดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจั ด การเรีย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จะต้ องอาศั ยปั จจั ยสนั บสนุ นที่
หลากหลาย ครบถ้วนได้แก่ ครูผู้สอน วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารจัดการชั้นเรียน ตลอดจน
อาคารสถานที่หรือห้องเรียนที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งล้วนแล้วมี
ความสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยทําให้การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
นักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจแบบมืออาชีพนั้น บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย และอัตลักษณ์
ของหลัก สูตรฯ ดั งนั้ น จึ งต้ องมี การปรับ ปรุงห้ องเรียนอาคาร 7 เพื่ อเป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติก าร
คอมพิวเตอร์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2563
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 7 (731) เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- เครื่องขยายเสียงพร้อมลําโพง
จํานวน 1 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายฯ ที่มคี วามพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องเสียงพร้อมลําโพง
จํานวน 1 ชุด
รวมทั้งสิน้

5,000
5,000
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผสู้ อน และนักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การใช้งานของนักเรียน โดยสอบถาม / สัมภาษณ์นักเรียน
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โครงการที่ 109
โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประจําปีการศึกษา 2563
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 รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ
3.2 ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
8 พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
การจั ด การฝึ ก อาชี พ ในสถานประกอบการเป็ น นโยบายที่ สํ า คั ญ ขอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเปิด
โอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการได้มีส่วน ร่วมในการจัดการศึกษา อีกทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานประกอบการ
การจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนา
เครือข่ายครูฝึกในสถาน ประกอบการ ตลอดจนการสัมมนานักเรียนฝึกอาชีพ และรายงาน
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จึงเป็นการ เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวจึงได้
จัดทําโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาแก่นักเรียน
5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ฝึกอาชีพให้กับนักศึกษา
5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จากอาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จํานวน 20 คน และครู 4 คน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษา มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง รวมถึง
ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
9.2 นักศึกษา ได้บรูณาการการเรียน นอกห้องเรียน เสริมสร้างประสบการณ์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 110
โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ
สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดืม่ ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจําปีการศึกษา 2563
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
 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
อุตสาหกรรมบริการ ( SERVIC INDUSTRY ) โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพการโรงแรม
เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยแรงงานจากบุคลากรที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อบริการให้กับ
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด อีกทั้งเป็นสาขาวิชาชีพหนึ่งที่ผู้เรียนต้องได้รับการ
สนับสนุนในการได้รับประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานอาเซียนต่อไป
สถาบันการศึกษามีส่วนสําคัญในการผลิตบุคลากรในแต่ละวิชาชีพ โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สังกัดกรมอาชีวศึกษาได้ให้การสนับสนุนการเปิดสอนใน
หลั กสูตรแผนกวิชาการโรงแรมและการท่ องเที่ ยว เพื่ อให้ พั ฒ นาการเรียนการสอนและ
กิ จ กรรมมี ค วามหลากหลายเป็ น การประกอบการเรี ย นการสอน ซึ่ งจะทํ า ให้ นั ก เรี ย น
นักศึกษา มีโอกาสพัฒนาและยกระดับตนเองอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นเครื่องมือช่วยในการฝึกหัดปฏิบัติการจริงและประยุกต์ในการเรียนการสอน อีกทั้งเป็น
การสร้างหนทางสายอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาทักษะในงานการบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
ให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5.2 เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ สาขาพนักงานการบริการ
อาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ให้กับนักเรียน นักศึกษาแผนก
วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จํานวน 20 คน
ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ สาขาพนักงานการบริการ
อาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร คิดเป็นร้อยละ 50
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จํานวน 20 คน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษา ที่ออกกลางคันลดลง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

- 459 -

โครงการที่ 111
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการลีลาการผสมเครื่องดื่ม
แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประจําปีการศึกษา 2563
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 ......................................
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. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จกั ดํารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมคิ มุ้ กันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศเป็นอย่างมาก แต่ประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีทักษะในการ
แสดงลีลาในการผสมเครื่องดื่ม ดังนั้น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม
จึงเป็นการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการแสดง ลีลาการผสมเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวเกิดทักษะในการแสดงลีลาการผสมเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อให้นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน เกิดทักษะและประสบการณ์ในการผสมเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 40 คน ได้ฝกึ ทักษะในการผสมเครื่องดื่ม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
5,000
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิน้

5,000

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ในการผสมเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา ที่ออกกลางคันลดลง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 112
โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประจําปีการศึกษา 2563
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 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้
ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
ด้วยสํ านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา มีน โยบายให้ แ ต่ล ะแผนกวิชานํ า
นักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ วิชาชี พ และศรัท ธา ในวิชาชีพ ของตนเองนั้ น วิท ยาลั ยอาชีวศึกษา
สุโขทัยจึงได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกแผนกวิชา นํานักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานตาม
สถานประกอบการในพื้ น ที่ จั งหวั ด สุ โขทั ย และพื้ น ที่ จั ง หวั ด ใกล้ เคี ย ง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ ประสบการณ์ จ ากการศึ ก ษาดู ง าน และสามารถนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวันได้
ด้วยการเรียนการสอนของแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นการเรียนใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะต้องมีการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียนเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาเกีย่ วกับ
วิชาชีพของตนเอง
5.3 เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาใน
วิชาชีพของตนเอง รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับ ปวช.2 จํานวน 14 คน , ปวช.3
จํานวน 24 คน , ปวส. 1 จํานวน 13 คน , ปวส.2 จํานวน 8 คน และครู จํานวน 4 คน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
- ใช้เงินระดมทรัพย์จากผู้เรียน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
รวมถึงประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษา ที่ออกกลางคันลดลง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 แบบสอบถาม
10.3 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
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โครงการที่ 113
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
3.3 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ด้านที่ ......................................
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ด้านที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ......................................
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3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3 ห่วง
 พอประมาณ
 มีเหตุผล
 มีภมู ิคุ้มกันในตัวทีด่ ี
 เงื่อนไข
 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
 คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติปัญญา)
 สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (4 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
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการเหตุและผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. มีจํานวนผู้เรียนที่
ต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการศึกษาวิชาชีพมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงต้องมีอุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจํานวนผู้เรียน จึงจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
5.2 เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์
จอภาพ LED ขนาด 21.5 นิว้
พัดลมโคจร 16 นิ้ว
กระดานไวท์บอร์ดมีล้อเลื่อน 80/120
ชุดเครื่องเสียงสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ห้อง ป.ตรี (711) (ตัวเครื่อง / ลําโพง / 2 ตัว /
ไมค์พร้อมสายยาวไม่ต่ํากว่า 12 เมตร 1 ชุด /
ไมค์ไร้สาย 2 ตัว

จํานวน
1 ชุด
1 เครื่อง
15 ตัว
4 ตัว
1 อัน
1 ชุด

ผู้รับผิดชอบ
แผนกวิจิตรศิลป์
แผนกคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ป.ตรี)

6.2 เชิงคุณภาพ
- ฝ่ายวิชาการมีครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 สถานที่ดําเนินโครงการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงินรายได้สถานศึกษา , งปม – ระยะสัน้
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 129,900 บาท
หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน
รายได้
เรียนฟรี 15 ปี
สถานศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
- ครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ
รวมทั้งสิน้

52,500
52,500

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

77,400
77,400

- 470 สรุปงบหน้ารายจ่าย
ปีงบประมาณประจําปี พ.ศ.2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประเภทเงิน
ที่

ชื่อโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ
1 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 โครงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3 โครงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
4 โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของครู แผนกวิชาและสถานศึกษา
5 โครงการประเมินการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 2562
งานความร่วมมือ
6 โครงการทําบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ
ร่วมกับสถานประกอบการและมอบเกีบรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
ประจําปีการศึกษา 2563
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
7 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
8 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
9 โครงการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
10 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจําปี พ.ศ. 2563
11 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจําปี พ.ศ. 2563
12 โครงการปรับปรุงห้องสํานักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
13 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
14 โครงการพัฒนาห้องสํานักงานงานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
15 โครงการพัฒนาห้องสํานักงาน งานบุคลากร
16 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
17 โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
18 โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19 โครงการรับครูอาสาสมัครจีน
20 โครงการไม่เคยขาด ไม่เคยลา ไม่เคยมาสาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งปม.

รายได้

หมายเหตุ

5,600
3,000

10,000
3,000
5,000

10,000

รอจัดสรร สอศ
รอจัดสรร สอศ

53,500

80000

100,000
70,000
20,000
27,500

105,000

4,800
5,600
500,000
312,000
388,000

236,000
158,500
ไม่ใช้งบประมาณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

21 โครงการทําเนียบบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
งานพัสดุ
22 โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
23 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
24 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องานพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์
25 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

7,000
200,000
180,000
2,500
20,000
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ชื่อโครงการ

งานทะเบียน
26 โครงการทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น
ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
27 โครงการจัดทําใบแสดงระเบียนผลการเรียนและใบบประกาศนียบัตรงานทะเบียน
28 โครงการถ่ายเอกสารงานทะเบียน
29 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานทะเบียน
งานอาคารสถานที่
30 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
31 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
32 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และน้ํายาทําความสะอาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
33 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีรั้วและบริเวณฟุตบาทในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
34 โครงการทําความสะอาดและซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ
35 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
36 โครงการตกแต่งสถานที่ในวันสําคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
37 โครงการจัดทําพื้นที่จอดรถชั่วคราว ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
38 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
39 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาพักผ่อนนักเรียนนักศึกษา และปรับปรุงภูมิทัศน์
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
40 โครงการป้องกันอัคคีภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร
41 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
42 โครงการบริหารงานและพัฒนากิจกรรม
งานครูที่ปรึกษา
43 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
44 โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
งานปกครอง
45 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
46 โครงการสร้างเครือข่ายประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
47 โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
48 โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
49 โครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม
50 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2562
51 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ และแนะแนวอาชีพสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2562
52 โครงการมหกรรมวิชาชีพ "เปิดโลกการศึกษาสู่อาชีพ"
53 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
54 โครงการจัดทําคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563
55 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2563
56 โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563
57 โครงการปฐมนิเทศและลงนามทําสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
58 โครงการจิตอาสา " อาชีวศึกษา สร้างฝีมือชน คนดี มีจิตสาธารณะ" ปันเวลา แชร์ความสุข
59 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
60 โครงการปรับบปรุงพัฒนาห้องพยาบาล

งปม.

รายได้

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

หมายเหตุ

50,000
15,000
12,000
19,300
20,000
20,000
20,000
30,000
30,000
20,000
20,000
20,000

20,000
20,000
20,000
10,000
30,000
20,000

2,249,000
60,000
20,000

10,000

170,000

130,000

370,000
5,000
5,000
5,000
3,000
2,000
1,000

10,000

10,000
1,500
เก็บเงินจากนักเรียน นักศึกษา

50,000

50,000

40,000
5,000
2,000 เก็บจากนักเรียนแรกเข้า 100 บ.
5,000
2,000
ใช้งบประมาณของ กยศ.
ใช้งบ กยศ. , เงินบริจาค
ใช้งบประมาณของ กยศ.
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61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

ชื่อโครงการ
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการสอนหลักสูตร 108 อาชีพ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับอศจ ระดับภาค ระดับชาติ
โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางานจากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน
งานประเมินผลและวัดผล
โครงการวิเคราะห์ข้อสอบ
โครงการประเมินผลปลายภาคเรียน
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการทดสอบระดับชาติ
โครงการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา
ประจําปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
ประจําปีงบประมาณ 2563
โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกงาน ประจําปีงบประมาณ 2563
โครงการสัมมนาผู้เรียนฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2563
โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนฝึกอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานวิทยบริการและห้องสมุด
โครงการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปี 2563
โครงการจัดทํา C2 พร้อมป้ายไวนิลหน้าห้องสมุด
งานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง
โครงการ Christmas Day
โครงการ English Camp
โครงการพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
โครงการ U Mee D Echo VE Contest การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อก้าวสู้อาชีพ ผ่านแอพพลิเคชั่น Echo VE
โครงการ Small Talks Small Tips คุยกันวันละนิด
กับภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคํา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 231 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงห้องเรียนสังคมศึกษา 123 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการบัญชี
โครงการรักการออมกับธนาคารโรงเรียน
โครงการส่งเสริมการทําโครงการวิชาชีพ สําหรับผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชี
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่ชํารุด แผนกวิชาการบัญชี

งปม.

รายได้

หมายเหตุ

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

รอจัดสรร
รอจัดสรร
รอจัดสรร
รอจัดสรร

103,200

20,000
24,000
20,000
20,000
4,000
14,000

100,000

6,000
45,000
รอจัดสรร

1,000
1,000
1,000
10,000
15,000

35,000
1,000
2,500

15,000
6,000
10,000
10,000
5,000
4,000
2,000
23,000
5,000
1,500
5,000
3,000
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93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111
112
113

ชื่อโครงการ
แผนกการเลขานุการ
โครงการจัดซื้อไมโครโฟน (ไมค์สาย)
โครงการจัดซื้อนาฬิกาจับเวลา
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ All in one
แผนกวิชาโลจิสติกส์
โครงการปรับปรุงห้องเรียน แผนกการจัดการโลจิสติกส์ (ห้อง 732)
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจําแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
โครงการซ่อมบํารุงจักรอุตสาหกรรมและจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์
แผนกคหกรรมศาสตร์
โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ประจําห้องเรียน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
โครงการพัฒนาวัดด้วยอักษรศิลป์ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
โครงการกรอบกระจกใส่รูปภาพผลงานนักเรียน แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ป.ตรี)
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสําหรับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจําปีงบประมาณ 2563
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจําปีงบประมาณ 2563
โครงการจิตอาสาพัฒนา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจําปีงบประมาณ 2563
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านไอที (IT) เพื่อวิถีชุมชน
โครงการนิทรรศการโครงการวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ห้อง731)
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว แผนกวิชาการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ
สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
แผนกวิชาการท่องเที่ยว ประจําปีการศึกษา 2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลีลาการผสมเครื่องดื่ม แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ประจําปีการศึกษา 2563
โครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประจําปีการศึกษา 2563
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ

งปม.

รายได้

อุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี

หมายเหตุ

2,000
4,000
5,000
23,000

5,000

10,800
14,000
6,000
1,000
1,000
10,000
20,000
2,000
2,000
1,000
1,000
5,000
50,003
5,000

5,000
ระดมทรัพย์
3,500
77,400

52,500

øüöìĆĚÜÿĉĚîđðŨîđÜĉîÜïðøąöćè

Üćî/ēÙøÜÖćø/ÖĉÝÖøøö
Üïøć÷ÝŠć÷/øć÷Öćø

ÜćîêćöõćøąÜćîðøąÝĞć

3,000

òść÷ĒñîÜćîĄ

ēÙøÜÖćø×÷ć÷øąïïđÙøČĂ×Šć÷ĂĉîđìĂøŤđîĘêĕøšÿć÷

2.7

üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþÿčē×ìĆ÷

òść÷ĒñîÜćîĄ

òść÷ĒñîÜćîĄ

2.6

đýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷Ü ðŘÖćøýċÖþć 2562

ēÙøÜÖćøðøąđöĉîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøêćöĀúĆÖðøĆßâć×ĂÜ

ēÙøÜÖćøìĞćïĆîìċÖ×šĂêÖúÜúÜîćöÙüćöøŠüööČĂ øŠüöÖĆïÿëćî
ðøąÖĂïÖćøĒúąöĂïđÖĊ÷øêĉïĆêøđßĉéßĎđÖĊ÷øêĉÿëćîðøąÖĂïÖćø
ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć 2563

2.5

òść÷ĒñîÜćîĄ

ēÙøÜÖćøÝĆéìĞćøć÷ÜćîÖćøðøąđöĉîêîđĂÜ×ĂÜÙøĎ

2.4

ĒñîÖüĉßćĒúąÿëćîýċÖþć

òść÷ĒñîÜćîĄ

ēÙøÜÖćøðøąđöĉîÙčèõćóõć÷îĂÖøĂïÿĊę

2.3

ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2563

53,500

10,000

5,000

3,000

10,000
1,500

10,000

53,500

1,500

5,000

5,000

5,000

3,000

ēÙøÜÖćøêĉéêćöñúÖćøéĞćđîĉîÜćîêćöĒñîðäĉïĆêĉøćßÖćø

2.2
òść÷ĒñîÜćîĄ

5,600

ēÙøÜÖćøÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉøćßÖćø ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý.2563 òść÷ĒñîÜćîĄ

2.1

53,500

10,000

5,000

3,000

10,000

3,000

5,600

4,541,500

ēÙøÜÖćøêćöõćøąÜćîÿëćîýċÖþć

2

5,600

0

- ÙŠćÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ

0

15,787,670

20,514,170

øüöđðŨîđÜĉî

0

4,541,500

15,787,670

20,514,170

ßČęĂ - ÿÖčú/ Üïðøąöćè
ĒñîÖćøĔßšÝŠć÷Üïðøąöćè ðŘ 2563
Üćî/ĒñîÖ
ìĊęĔßš
ê.Ù.-62 ó.÷.-62 í.Ù.-62 ö.Ù.-63 Ö.ó.-63 öĊ.Ù.-63 đö.÷.-63 ó.Ù.-63 öĉ.÷.-63 Ö.Ù.-63 ÿ.Ù.-63 Ö.÷.-63
ìĊęĔßšÝŠć÷

ĀîŠü÷ : ïćì

- ÙŠćÙøčõĆèæŤ

1.2 ÜïúÜìčî

1.1 ÜïéĞćđîĉîÜćî

1

ìĊę

ðäĉìĉîÖćøðäĉïĆêĉøćßÖćø/éĞćđîĉîÜćî êćöõćøąÜćîðøąÝĞć/ēÙøÜÖćø/ÖĉÝÖøøö ĒúąĒñîĔßšÝŠć÷đÜĉî
ðŘÜïðøąöćèðøąÝĞćðŘ ó.ý. 2563
üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷ ÝĆÜĀüĆéÿčē×ìĆ÷
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2.27 ēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜøąïïĕôôŜćüĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

ēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜ àŠĂöĒàö øąïïðøąðć
üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷

2.26

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

2.25 ēÙøÜÖćøÝĆéàČĚĂüĆÿéč ÙøčõĆèæŤ ÜćîìąđïĊ÷î

40,000

40,000

19,300

12,000

15,000

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø
òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

50,000

2.24 ēÙøÜÖćøëŠć÷đĂÖÿćøÜćîìąđïĊ÷î

2.22

20,000

2,500

180,000

200,000

7,000

158,500

624,000

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

2.21 ēÙøÜÖćøÝĆéÿČęĂðøąßćÿĆöóĆîíŤ

ēÙøÜÖćøìĞćïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖđøĊ÷î îĆÖýċÖþćøąéĆïßĆĚî ðüß.1 Ēúą
ðüÿ.1 ðŘÖćøýċÖþć 2563
ēÙøÜÖćøÝĆéìĞćĔïĒÿéÜøąđïĊ÷ïñúÖćøđøĊ÷î ĒúąĔï
2.23
ðøąÖćýîĊ÷ïĆêø ÜćîìąđïĊ÷î

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

2.20 ēÙøÜÖćøÝĆéĀćÙøčõĆèæŤđóČęĂÜćîóĆÿéč

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø
òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

ēÙøÜÖćøÝĆéĀćüĆÿéčđßČĚĂđóúĉÜ÷ćîóćĀîą×ĂÜüĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþć
ÿčē×ìĆ÷

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

2.19 ēÙøÜÖćøàŠĂöĒàö÷ćîóćĀîą×ĂÜüĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷

2.18

2.17 ēÙøÜÖćøìĞćđîĊ÷ïïčÙúćÖø üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

2.15 ēÙøÜÖćøøĆïÙøĎĂćÿćÿöĆÙøÝĊî

ēÙøÜÖćøĕöŠđÙ÷×ćé ĕöŠđÙ÷úć ĕöŠđÙ÷öćÿć÷ ×šćøćßÖćøÙøĎĒúą
ïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

2.16

26,000

26,000

3,300

3,300

6,000

15,000

15,000

12,000

52,000

3,300

3,300

2,500

15,000

15,000

12,000

52,000

3,300

3,300

15,000

15,000

12,000

52,000

3,300

3,300

10,000

15,000

15,000

12,000

52,000

3,300

3,300

16,800

15,000

15,000

12,000

52,000

3,300

3,300

15,000

15,000

15,000

12,000

52,000

26,000

26,000

312,000

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

26,000

250,000
26,000

5,600

3,000

132,500

500,000

2.14 ēÙøÜÖćøÝšćÜÙøĎÿĂîõćþćêŠćÜðøąđìý ĒñîÖüĉßćÿćöĆâÿĆöóĆîíŤ

2.12

5,600

4,800

132,500

20,000

3,300

3,300

15,000

15,000

7,000

12,000

52,000

26,000

1,800

3,300

3,300

2,500

6,000

15,000

15,000

26,500

52,000

26,000

20,000

3,300

3,300

50,000

15,000

15,000

12,000

52,000

26,000

3,300

3,300

5,000

15,000

15,000

12,000

52,000

26,000

3,500

3,500

5,000

15,000

25,000

12,000

52,000

26,000

3,500

3,500

15,000

25,000

12,000

52,000

26,000

250,000

ê.Ù.-62 ó.÷.-62 í.Ù.-62 ö.Ù.-63 Ö.ó.-63 öĊ.Ù.-63 đö.÷.-63 ó.Ù.-63 öĉ.÷.-63 Ö.Ù.-63 ÿ.Ù.-63 Ö.÷.-63

ĒñîÖćøĔßšÝŠć÷Üïðøąöćè ðŘ 2563

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

2.11 ēÙøÜÖćøóĆçîćĀšĂÜÿĞćîĆÖÜćî ÜćîïčÙúćÖø

ēÙøÜÖćøóĆçîćðøąÿĉìíĉõćó×šćøćßÖćøÙøĎ ĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćø
ýċÖþć üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷
ēÙøÜÖćøÝšćÜÙøĎÿĂîõćþćêŠćÜðøąđìý ĒñîÖüĉßćÖćøēøÜĒøöĒúą
2.13
ÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

òść÷ĒñîÜćîĄ

ēÙøÜÖćøÝĆéĀćÙøčõĆèæŤòść÷ĒñîÜćîĒúąÙüćöøŠüööČĂ

2.9

2.10 ēÙøÜÖćøóĆçîćĀšĂÜÿĞćîĆÖÜćîÜćîïøĉĀćøÜćîìĆęüĕð

òść÷ĒñîÜćîĄ

ēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜĀšĂÜÿĞćîĆÖÜćîòść÷ĒñîÜćîĒúąÙüćöøŠüööČĂ

Üćî/ĒñîÖ
ìĊęĔßšÝŠć÷

Üïøć÷ÝŠć÷/øć÷Öćø

ìĊęĔßš

ßČęĂ - ÿÖčú/ Üïðøąöćè

Üćî/ēÙøÜÖćø/ÖĉÝÖøøö

2.8

ìĊę

40,000

40,000

19,300

12,000

15,000

50,000

20,000

2,500

180,000

200,000

7,000

158,500

624,000

312,000

500,000

5,600

4,800

132,500

20,000

øüöđðŨîđÜĉî
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Üćî/ĒñîÖ
ìĊęĔßšÝŠć÷

Üïøć÷ÝŠć÷/øć÷Öćø

òść÷óĆçîćĄ

2.40 ēÙøÜÖćøøèøÜÙŤêŠĂêšćî÷ćđÿóêĉé

ēÙøÜÖćøÿĞćøüÝÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜÿëćîðøąÖĂïÖćøìĊęøĆïñĎšÿĞćđøĘÝ
ÖćøýċÖþćÝćÖ üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷

òść÷óĆçîćĄ
òść÷óĆçîćĄ

2.47 ēÙøÜÖćøðŦÝÞĉöîĉđìýîĆÖđøĊ÷î îĆÖýċÖþć ðŘÖćøýċÖþć 2562

2.48 ēÙøÜÖćøÝĆéìĞćÙĎŠöČĂîĆÖđøĊ÷î îĆÖýċÖþć ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć 2563

òść÷óĆçîćĄ
òść÷óĆçîćĄ

ēÙøÜÖćøĒîąĒîüÖćøýċÖþćêŠĂ ĒúąĒîąĒîüĂćßĊóÿĞćĀøĆïñĎšìĊęÝą
ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþć ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć 2561

òść÷óĆçîćĄ

òść÷óĆçîćĄ

òść÷óĆçîćĄ

2.46 ēÙøÜÖćøöĀÖøøöüĉßćßĊó "đðŗéēúÖÖćøýċÖþćÿĎŠĂćßĊó"

2.45

2.44 ēÙøÜÖćøÿĆâÝøĒîąĒîüĔîēøÜđøĊ÷îöĆí÷ö

2.43

2.42 ēÙøÜÖćøêĉéêćöñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþć ðŘÖćøýċÖþć 2562

òść÷óĆçîćĄ

òść÷óĆçîćĄ

2.39 ēÙøÜÖćøðøąßčöñĎšðÖÙøĂÜ õćÙđøĊ÷îìĊę 1 ðŘÖćøýċÖþć 2563

ēÙøÜÖćøÿøšćÜđÙøČĂ×Šć÷ðøąÿćîÜćîÿŠÜđÿøĉöÙüćöðøąóùêĉ
îĆÖđøĊ÷îĒúąîĆÖýċÖþć

òść÷óĆçîćĄ

2.38 ēÙøÜÖćøðøąßčöñĎšðÖÙøĂÜ õćÙđøĊ÷îìĊę 2 ðŘÖćøýċÖþć 2562

2.41

òść÷óĆçîćĄ

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

2.36 ēÙøÜÖćøÝĆéàČĚĂÙøčõĆèæŤòść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

2.37 ēÙøÜÖćøïøĉĀćøÜćîĒúąóĆçîćÖĉÝÖøøö

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

2.35 ēÙøÜÖćøðŜĂÜÖĆîĂĆÙÙĊõĆ÷ üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

2.33 ēÙøÜÖćøÝĆéìĞćóČĚîìĊęÝĂéøëßĆęüÙøćü Ĕîüĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷

ēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜ àŠĂöĒàö ýćúćóĆÖñŠĂîîĆÖđøĊ÷îîĆÖýċÖþć Ēúą
ðøĆïðøčÜõĎöĉìĆýîŤ Ĕîüĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

2.32 ēÙøÜÖćøêÖĒêŠÜÿëćîìĊęĔîüĆîÿĞćÙĆâ ßćêĉ ýćÿîć óøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ť

2.34

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

2.31 ēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜàŠĂöĒàöĂćÙćø üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷

52,000

5,000

40,000

1,500

20,000

1,000

2,000

3,000

5,000

5,000

5,000

500,000

170,000

30,000

60,000

20,000

40,000

50,000

40,000

30,000

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø
òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

40,000

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

2.30 ēÙøÜÖćøìĞćÙüćöÿąĂćéĒúąàŠĂöïĞćøčÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý

2.28

ìĊęĔßš

ßČęĂ - ÿÖčú/ Üïðøąöćè

Üćî/ēÙøÜÖćø/ÖĉÝÖøøö

ēÙøÜÖćøÝĆéàČĚĂĂčðÖøèŤĒúąîĚĞć÷ćìĞćÙüćöÿąĂćé üĉì÷ćúĆ÷
ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷
ēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜ àŠĂöĒàö ìćÿĊøĆĚüĒúąïøĉđüèôčêïćìĔî
2.29
üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷

ìĊę

15,000

3,300

30,000

170,000

20,000

3,300

20,000

20,000

5,000

150,000

60,000

3,300

30,000

3,300

40,000

3,000

15,000

3,300

52,000

5,000

1,500

2,000

20,000

3,300

50,000

40,000

30,000

1,000

14,000

30,000

3,300

50,000

3,300

5,000

91,000

3,300

20,000

5,000

35,000

3,300

25,000

3,500

2,500

25,000

3,500

ê.Ù.-62 ó.÷.-62 í.Ù.-62 ö.Ù.-63 Ö.ó.-63 öĊ.Ù.-63 đö.÷.-63 ó.Ù.-63 öĉ.÷.-63 Ö.Ù.-63 ÿ.Ù.-63 Ö.÷.-63

ĒñîÖćøĔßšÝŠć÷Üïðøąöćè ðŘ 2563

52,000

5,000

40,000

1,500

20,000

1,000

4,500

3,000

5,000

5,000

5,000

500,000

170,000

30,000

60,000

20,000

40,000

50,000

40,000

30,000

40,000

øüöđðŨîđÜĉî
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2,000
50,000
120,000
24,000
10,000
10,000

150,000
60,000
20,000
20,000
4,000
20,000
45,000
1,000
1,000
1,000
10,000

òść÷óĆçîćĄ
òść÷óĆçîćĄ
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø

òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø

òść÷üĉßćÖćø

2.57 ēÙøÜÖćøÝĆéĀćñĎšđßĊę÷üßćâđÞóćąÿć×ćÜćîÝćÖõć÷îĂÖ
ÿëćîýċÖþćöćóĆçîćñĎšđøĊ÷î
2.58 ēÙøÜÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂÿĂï

2.59 ēÙøÜÖćøðøąđöĉîñúðúć÷õćÙđøĊ÷î

2.60 ēÙøÜÖćøÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćóîĆÖđøĊ÷î îĆÖýċÖþćĔîÖćøìéÿĂï
øąéĆïßćêĉ
2.61 ēÙøÜÖćøÿøšćÜĒïïìéÿĂïöćêøåćîüĉßćßĊó

2.64 ēÙøÜÖćøÿĆöîćñĎšđøĊ÷îòřÖÜćî/òřÖĂćßĊó ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè 2563 òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø

2.56 ēÙøÜÖćøĒ×ŠÜ×ĆîìĆÖþąüĉßćßĊóøąéĆïĀîŠü÷ øąéĆïĂýÝ øąéĆïõćÙ

2.65 ēÙøÜÖćøðåöîĉđìýñĎšđøĊ÷îòřÖĂćßĊó ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè 2563

2.66 ēÙøÜÖćøóĆçîćÿČęĂðøąßćÿĆöóĆîíŤÜćîĂćßĊüýċÖþćøąïïìüĉõćÙĊ

2.62 ēÙøÜÖćøýċÖþćéĎÜćîÿëćîðøąÖĂïÖćøÿĞćĀøĆïîĆÖđøĊ÷î ðüß.ìčÖ
ĒñîÖüĉßć ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè 2563
2.63 ēÙøÜÖćøðåöîĉđìýñĎšđøĊ÷îòřÖÜćî ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè 2563

2.52 ēÙøÜÖćøĒ×ŠÜ×ĆîìĆÖþąüĉßćßĊóøąéĆïĀîŠü÷ øąéĆïĂýÝ øąéĆïõćÙ
øąéĆïßćêĉ
2.53 ēÙøÜÖćøÝĆéĀćñĎšđßĊę÷üßćâđÞóćąÿć×ćÜćîÝćÖõć÷îĂÖ
ÿëćîýċÖþćöćóĆçîćñĎšđøĊ÷î
2.54 ēÙøÜÖćøÝĆéêĆĚÜĂÜÙŤÖøìĊęöĊĀîšćìĊęøĆïøĂÜÿöøøëîąöćêøåćîĂćßĊó
ÿëćïĆîÙčèüčçĉüĉßćßĊó (ĂÜÙŤÖćøöĀćßî)
2.55 ēÙøÜÖćøóĆçîćýĆÖ÷õćóÙøĎ ĒúąñĎšđøĊ÷î êćööćêøåćîüĉßćßĊó
ÿëćïĆîÙčèüčçĉüĉßćßĊó (ĂÜÙŤÖćøöĀćßî) ĒúąÖøöóĆçîćòŘöČĂ
ĒøÜÜćî

2.50 ēÙøÜÖćøìčîÖćøýċÖþćÿĞćĀøĆïîĆÖđøĊ÷î îĆÖýċÖþć
ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć 2563
2.51 ēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜóĆçîćĀšĂÜó÷ćïćú

1,000

25,000

30,000

150,000

24,000

120,000

4,000
20,000

20,000

10,000

1,000

20,000

10,000

1,000

10,000

45,000

25,000

2,000

5,000

30,000

ßČęĂ - ÿÖčú/ Üïðøąöćè
ĒñîÖćøĔßšÝŠć÷Üïðøąöćè ðŘ 2563
Üćî/ĒñîÖ
ìĊęĔßš
ê.Ù.-62 ó.÷.-62 í.Ù.-62 ö.Ù.-63 Ö.ó.-63 öĊ.Ù.-63 đö.÷.-63 ó.Ù.-63 öĉ.÷.-63 Ö.Ù.-63 ÿ.Ù.-63 Ö.÷.-63
ìĊęĔßšÝŠć÷
5,000

Üćî/ēÙøÜÖćø/ÖĉÝÖøøö
Üïøć÷ÝŠć÷/øć÷Öćø

2.49 ēÙøÜÖćøðåöîĉđìýîĆÖđøĊ÷î îĆÖýċÖþćĔĀöŠ ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć 2563 òść÷óĆçîćĄ

ìĊę

10,000

10,000

24,000

120,000

50,000

2,000

5,000

øüöđðŨîđÜĉî

10,000

1,000

1,000

1,000

45,000

20,000

4,000

20,000

20,000

60,000

150,000
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50,000
1,000
2,500
6,000
10,000
10,000
5,000
4,000
2,000
23,000
5,000
1,500
5,000
3,000
2,000
4,000
5,000
28,000
10,800
14,000
6,000

òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø

2.68 ēÙøÜÖćøÿŠÜđÿøĉöîĉÿĆ÷øĆÖÖćøĂŠćî ðŘ 2563

2.69 ēÙøÜÖćøÝĆéìĞć C2 óøšĂöðŜć÷ĕüîĉúĀîšćĀšĂÜÿöčé

2.70 ēÙøÜÖćøðäĉøĎðÖćøÿĂîõćþćĕì÷ ðøąüĆêĉýćÿêøŤ ĒúąĀîšćìĊę
óúđöČĂÜ
2.71 ēÙøÜÖćø Christmas Day

2.72 ēÙøÜÖćø English Camp

2.73 ēÙøÜÖćøóĆçîćñĎšđøĊ÷îüĉì÷ćýćÿêøŤ - ÙèĉêýćÿêøŤ

2.74 ēÙøÜÖćø U Mee D Echo VE Contest ÖćøĒ×ŠÜ×ĆîìĆÖþą
õćþćĂĆÜÖùþđóČęĂÖšćüÿĎšĂćßĊó ñŠćîĒĂóóúĉđÙßĆęî Echo VE
2.75 ēÙøÜÖćø Small Talks Small Tips Ùč÷ÖĆîüĆîúąîĉé ÖĆïõćþćĕì÷
ĒúąõćþćĂĆÜÖùþüĆîúąÙĞć
2.76 ēÙøÜÖćøÝĆéàČĚĂÙøčõĆèæŤĀšĂÜđøĊ÷îõćþćĂĆÜÖùþ 231

2.77 ēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜĀšĂÜđøĊ÷îÿĆÜÙöýċÖþć 123

2.78 ēÙøÜÖćøøĆÖÖćøĂĂöÖĆïíîćÙćøēøÜđøĊ÷î

2.79 ēÙøÜÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøìĞćēÙøÜÖćøüĉßćßĊó ÿĞćĀøĆïñĎšđøĊ÷îĒñîÖ
üĉßćÖćøïĆâßĊ
2.80 ēÙøÜÖćøÝĆéàČĚĂÙøčõĆèæŤìéĒìî×ĂÜđéĉöìĊęßĞćøčé ĒñîÖüĉßćÖćøïĆâßĊ

2.81 ēÙøÜÖćøÝĆéàČĚĂĕöēÙøēôî (ĕöÙŤÿć÷)

2.82 ēÙøÜÖćøÝĆéàČĚĂîćāĉÖćÝĆïđüúć

2.83 ēÙøÜÖćøÝĆéàČĚĂđÙøČęĂÜóĉöóŤ All in one

2.84 ēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜĀšĂÜđøĊ÷îĒñîÖÖćøÝĆéÖćøēúÝĉÿêĉÖÿŤ

2.85 ēÙøÜÖćøÝĆéĀćÙøčõĆèæŤðøąÝĞćĒñîÖüĉßćĒôßĆęîĒúąÿĉęÜìĂ

2.86 ēÙøÜÖćøàŠĂöïĞćøčÜÝĆÖøĂčêÿćĀÖøøöĒúąÝĆÖøđ÷ĘïñšćÙĂöóĉüđêĂøŤ

2.87 ēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜÙøčõĆèæŤðøąÝĞćĀšĂÜđøĊ÷î ĒñîÖüĉßćÙĀÖøøö
ýćÿêøŤ

2,000

4,167

5,000

5,000

1,000

4,167

14,000

23,000

10,000

10,000

4,167

2,000

5,000

4,167

4,167

6,000

10,800

28,000

3,000

4,167

4,000

2,500

4,167

1,000

2,000

4,167

6,000

4,167

4,167

1,500

5,000

4,167
1,000

4,163

ßČęĂ - ÿÖčú/ Üïðøąöćè
ĒñîÖćøĔßšÝŠć÷Üïðøąöćè ðŘ 2563
Üćî/ĒñîÖ
ìĊęĔßš
ê.Ù.-62 ó.÷.-62 í.Ù.-62 ö.Ù.-63 Ö.ó.-63 öĊ.Ù.-63 đö.÷.-63 ó.Ù.-63 öĉ.÷.-63 Ö.Ù.-63 ÿ.Ù.-63 Ö.÷.-63
ìĊęĔßšÝŠć÷
òść÷üĉßćÖćø

Üćî/ēÙøÜÖćø/ÖĉÝÖøøö
Üïøć÷ÝŠć÷/øć÷Öćø

2.67 ēÙøÜÖćøÝĆéàČĚĂüćøÿćø ĀîĆÜÿČĂóĉöóŤ

ìĊę

6,000

14,000

10,800

28,000

5,000

4,000

2,000

3,000

5,000

1,500

5,000

23,000

2,000

4,000

5,000

10,000

10,000

6,000

2,500

1,000

50,000

øüöđðŨîđÜĉî
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20,000
2,000
2,000
1,000
1,000
5,000
5,000

5,000

5,000

òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø

òść÷üĉßćÖćø
òść÷üĉßćÖćø

2.91 ēÙøÜÖćøýċÖþćéĎÜćîÿëćîðøąÖĂïÖćøÿĞćĀøĆïîĆÖýċÖþćõćÙüĉßć
ÙĂöóĉüđêĂøŤíčøÖĉÝ ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè 2563
2.92 ēÙøÜÖćøðåöîĉđìýîĆÖýċÖþćÖŠĂîĂĂÖòřÖĂćßĊóĒúąðøąßčö
ñĎšðÖÙøĂÜõćÙüĉßćÙĂöóĉüđêĂøŤíčøÖĉÝ ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè 2563
2.93 ēÙøÜÖćøÝĉêĂćÿćóĆçîć õćÙüĉßćÙĂöóĉüđêĂøŤíčøÖĉÝ ðøąÝĞćðŘ
Üïðøąöćè 2563
2.94 ēÙøÜÖćøÿŠÜđÿøĉöÙüćöøĎšéšćîĕĂìĊ (IT) đóČęĂüĉëĊßčößî

2.95 ēÙøÜÖćøîĉìøøýÖćøēÙøÜÖćøüĉßćßĊó ĒñîÖüĉßćÙĂöóĉüđêĂøŤíčøÖĉÝ

2.96 ēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜĀšĂÜđøĊ÷î ĒñîÖüĉßćÙĂöóĉüđêĂøŤíčøÖĉÝ (ĀšĂÜ
731)
2.97 ēÙøÜÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔîÖćøòřÖĂćßĊó×ĂÜîĆÖýċÖþć ÿć×ćüĉßć
ÖćøēøÜĒøöĒúąÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü ĒñîÖüĉßćÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü

òść÷üĉßćÖćø
òść÷óĆçîćĄ

üĉßćÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć 2563
2.100 ēÙøÜÖćøđøĊ÷îøĎšîĂÖßĆĚîđøĊ÷î ĒñîÖüĉßćÖćøēøÜĒøöĒúąÖćø
ìŠĂÜđìĊę÷ü ðøąÝĞćðŘÖćøýċÖþć 2563
2.101 ēÙøÜÖćøÝĆéĀćÙøčõĆèæŤòść÷üĉßćÖćø

2.102 ēÙøÜÖćøÝĆéĀćÙøčõĆèæŤòść÷óĆçîćÖĉÝÖøøöîĆÖđøĊ÷î îĆÖýċÖþć

50,000

129,900

10,000

òść÷üĉßćÖćø

2.90 ēÙøÜÖćøÖøĂïÖøąÝÖĔÿŠøĎðñúÜćîîĆÖđøĊ÷î ĒñîÖüĉßćüĉÝĉêøýĉúðş

òść÷üĉßćÖćø

1,000

òść÷üĉßćÖćø

2.89 ēÙøÜÖćøÿŠÜđÿøĉöĂîčøĆÖþŤõĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęî ĒñîÖüĉßćüĉÝĉêøýĉúðş

2.98 ēÙøÜÖćøóĆçîćìĆÖþąĒúąìéÿĂïöćêøåćîòŘöČĂĒøÜÜćîĔî
ĂčêÿćĀÖøøöïøĉÖćø ÿć×ćóîĆÖÜćîïøĉÖćøĂćĀćøĒúąđÙøČęĂÜéČęöĔî
2.99 ēÙøÜÖćøòřÖĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøúĊúćÖćøñÿöđÙøČęĂę ÜéČęö ĒñîÖ

1,000

20,000

10,000

5,000

5,000

5,000

2,000

1,000

5,000

1,000

2,000

129,900

2,000

50,000

1,000

ßČęĂ - ÿÖčú/ Üïðøąöćè
ĒñîÖćøĔßšÝŠć÷Üïðøąöćè ðŘ 2563
Üćî/ĒñîÖ
ìĊęĔßš
ê.Ù.-62 ó.÷.-62 í.Ù.-62 ö.Ù.-63 Ö.ó.-63 öĊ.Ù.-63 đö.÷.-63 ó.Ù.-63 öĉ.÷.-63 Ö.Ù.-63 ÿ.Ù.-63 Ö.÷.-63
ìĊęĔßšÝŠć÷
òść÷üĉßćÖćø

Üćî/ēÙøÜÖćø/ÖĉÝÖøøö
Üïøć÷ÝŠć÷/øć÷Öćø

2.88 ēÙøÜÖćøóĆçîćüĆééšü÷ĂĆÖþøýĉúðş ĒñîÖüĉßćüĉÝøýĉúðş

ìĊę

50,000

129,900

5,000

5,000

5,000

5,000

1,000

2,000

2,000

2,000

20,000

10,000

1,000

1,000

øüöđðŨîđÜĉî
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ēÙøÜÖćøÿĂîĀúĆÖÿĎêø 108 ĂćßĊó

3.9

15,000

ēÙøÜÖćøÿĂîĀúĆÖÿĎêøøą÷ąÿĆĚîĔîÖĉÝÖøøöÝĆÜĀüĆéđÙúČęĂîìĊę

3.8

4.4

4.3

4.2

4
4.1

ēÙøÜÖćøðŦÝÞĉöîĉđìýîĆÖđøĊ÷î îĆÖýċÖþć ñĎšÖĎš÷ČöđÜĉîÖĂÜìčîĔĀšÖĎš÷Čö
đóČęĂÖćøýċÖþć
ēÙøÜÖćøÝĆéÖćøëŠć÷øĎðĀöĎŠĒúąÝĆéìĞćìĞćđîĊ÷ïñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþć ðŘ
ÖćøýċÖþć 2562

ēÙøÜÖćøðåöîĉđìýĒúąúÜîćöìĞćÿĆââćÖćøÖĎš÷ČöđÜĉîÖĂÜìčî đÜĉî
ĔĀšÖĎš÷ČöđóČęĂÖćøýċÖþć
ēÙøÜÖćøÝĉêĂćÿć ðŦîÿč× ÿĎŠÿĆÜÙö

ēÙøÜÖćøóĉđýþ (ĕöŠĔßšđÜĉî ÿĂý./ÿëćîýċÖþć)

3.10 ēÙøÜÖćøóĆçîćðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóÙøĎĂćßĊüýċÖþćĔîÿëćî
ðøąÖĂïÖćø ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè 2563
3.11 ēÙøÜÖćøÝĆéàČĚĂÿČęĂðøąÖĂïÖćøÿĂî ĀšĂÜýĎî÷ŤÖćøđøĊ÷îøĎš
õćþćĂĆÜÖùþéšü÷êîđĂÜ

òść÷óĆçîćĄ

òść÷óĆçîćĄ

òść÷óĆçîćĄ

0

0

0

0

15,000

òść÷üĉßćÖćø

òść÷óĆçîćĄ

0

òść÷üĉßćÖćø

0

0

0

0

0

2,249,000

òść÷óĆçîćĄ

òść÷óĆçîćĄ

òść÷óĆçîćĄ

15,000

ēÙøÜÖćøòřÖĂćßĊóøą÷ąÿĆĚî

3.7

òść÷óĆçîćĄ

ēÙøÜÖćø×÷ć÷ïìïćìýĎî÷ŤàŠĂöÿøšćÜđóČęĂßčößî Fix it Center

3.6

2,249,000

2,249,000

òść÷ïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø

ēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜ àŠĂöĒàöïšćîóĆÖÙøĎ üĉì÷ćúĆ÷ĂćßĊüýċÖþćÿčē×ìĆ÷

70,000

3.5

70,000

70,000

òść÷ĒñîÜćîĄ

3.4

100,000

100,000

òść÷ĒñîÜćîĄ

ēÙøÜÖćøðøąÖüéēÙøÜÜćîüĉì÷ćýćÿêøŤĂćßĊüýċÖþć - đĂÿēàŠ
ðøąÝĞćðŘ ó.ý. 2562
ēÙøÜÖćøÿĉęÜðøąéĉþåŤ×ĂÜÙîøčŠîĔĀöŠ ðøąÝĞćðŘ ó.ý. 2562

3.3

100,000

0

òść÷ĒñîÜćîĄ

ēÙøÜÖćøĀćøć÷ĕéšøąĀüŠćÜđøĊ÷î×ĂÜîĆÖđøĊ÷îĂćßĊüýċÖþć

3.2

185,000

øüöđðŨîđÜĉî
0

185,000

ßČęĂ - ÿÖčú/ Üïðøąöćè
ĒñîÖćøĔßšÝŠć÷Üïðøąöćè ðŘ 2563
Üćî/ĒñîÖ
ìĊęĔßš
ê.Ù.-62 ó.÷.-62 í.Ù.-62 ö.Ù.-63 Ö.ó.-63 öĊ.Ù.-63 đö.÷.-63 ó.Ù.-63 öĉ.÷.-63 Ö.Ù.-63 ÿ.Ù.-63 Ö.÷.-63
ìĊęĔßšÝŠć÷

ēÙøÜÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøðøąÖĂïĂćßĊóĂĉÿøąĔîÖúčŠöñĎšđøĊ÷îĂćßĊüýċÖþć òść÷ĒñîÜćîĄ

ēÙøÜÖćøêćö ó.ø.ï.êćöÜïðøąöćè

Üćî/ēÙøÜÖćø/ÖĉÝÖøøö
Üïøć÷ÝŠć÷/øć÷Öćø

3
3.1

ìĊę

0
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก

- 482 -

รายละเอียดเอกสารภาคผนวก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการเอกสาร
งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนและปฏิทินการเบิกจ่ายเงินงบดําเนินงานของสถานศึกษา
คําสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
บันทึกข้อความแจ้งแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2563
บันทึกเชิญคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บันทึกข้อความขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ประวัติความเป็นมา ของสถานศึกษา

หมายเหตุ
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วัน/เดือน/ปี

ปฏิทินงาน ประจําปีการศึกษา 2562 – 2563
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
กิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

กันยายน/มีนาคม

วันที่ 1 -10
ของทุกเดือน
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
2 สัปดาห์
วันที่ 1 – 5
ของทุกเดือน
ภายในวันที่ 31
พฤษภาคม
ภายในวันที่ 31กรกฎาคม
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
วันที่ 1 – 10
ของทุกเดือน
วันที่ 5 – 15
ของทุกเดือน

ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน เงินรายได้
บํารุงการศึกษาและเงินงบประมาณโครงการตามนโยบาย ให้
เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้และดําเนินการเรือ่ งการปรับแผนใช้
จ่ายเงินของสถานศึกษา
วิเคราะห์ค่าวัสดุฝึกแต่ละแผนกวิชาตามรายหัวของนักเรียน
นักศึกษา ขอความเห็นชอบและขออนุมัติค่าวัสดุฝึกจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและแจ้งผลการจัดสรรให้ฝา่ ยวิชาการ
ดําเนินการแจ้งแผนกวิชา จัดทํา สผ.1
ตัดแผนการจัดซื้อวัสดุสํานักงานของงานต่างๆ โดยให้จดั ซื้อภาค
เรียนละ 2 ครัง้
ตัดแผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารทุกฝ่าย
ตัดแผนการซ่อมแซมครุภัณฑ์ การล้างแอร์ประจําปีการศึกษา
ตัดแผนการใช้เงินค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่
ตัดแผนชุดงานค่าวัสดุฝึกทุกแผนกวิชาของภาคเรียนที่ 1

ตัดแผนชุดงานค่าหนังสือเรียนงวดสุดท้ายภาคเรียนที่ 1
ตัดแผนชุดงานค่าวัสดุฝึกทุกแผนกวิชาของภาคเรียนที่ 2
ตัดแผนชุดจัดซือ้ จัดจ้างโครงการที่ได้รับอนุมัตใิ นแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ
ตัดแผนชุดจัดซือ้ จัดจ้างโครงการของชมรมวิชาชีพโดยกําหนด
สัปดาห์ที่ 12 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการส่งชุดจัดซื้อโครงการ
ชมรม
สิงหาคม – กันยายน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
ตุลาคม – พฤศจิกายน จัดวางระบบควบคุมภายใน รายงานการจัดทําระบบการควบคุม
ให้หน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ประจําปีงบประมาณ
พฤศจิกายน
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณถัดไป
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ตัดแผนชุดงานค่าหนังสือเรียนงวดสุดท้ายภาคเรียนที่ 2
วันที่ 1 – 31 มีนาคม จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของวิทยาลัยประจําปีการศึกษา

หมายเหตุ
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