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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ ์และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
“ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ   
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  
2. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
3.   ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
4.   สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแก่บุคลากร ชุมชน  

และองค์กรภายนอก 
5.   ส่งเสริม พัฒนาโครงงาน โครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สร้างองค์ความรู้ วิจัย  
     นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

อัตลักษณ์  “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม” 

เอกลักษณ์   “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาชีพ” 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 ชื่อภาษาอังกฤษ  Chumphon Vocational College 
ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร   

รหัสไปรษณีย์  86000 
 โทรศัพท์   0-7751-1234 
 โทรสาร   0-7751-1218           
 เว็บไซต์  www.cpvc.ac.th 

 อีเมล  cpvc.ac@gmail.com 
 เนื้อที่ของสถานที่   

มีเนื้อที่ 13  ไร่   2  งาน   82  ตารางวา 
        มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  31   หลัง  ได้แก่ 
 1.   อาคารส านักงาน 2 ชั้น  จ านวน  1  หลัง    
 2.   อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น    จ านวน  1  หลัง       
 3.   อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น   จ านวน  4  หลัง      
 4.   อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น   จ านวน  3  หลัง      
 5.   อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 30 * 40 ม. จ านวน   1  หลัง             
 6.   โรงฝึกงานแบบจั่วคู่       จ านวน  6  หลัง      
 7.   ห้องน้ าห้องส้วม     จ านวน  4  หลัง      
 8.   อาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น    จ านวน  1  หลัง      
 9.   บ้านพักอาศัย 2 ชั้น     จ านวน  8  หลัง      
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 
 
 

ผู้อ านวยการ 
นายอ านวย  นวลจันทร ์

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายอนุศิษฏ์  แสงสว่าง 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 นางจุรีวรรณ  อรัญพฤกษ์ 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นางเมธาวดี  มณีนิล 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางทัศนัย  วิเศษสิทธิ์ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางภลิตา  กลับวิหค 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นางอรอุมา  แดงมณีกุล 

แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 
นางณัฐวรรณ  แสงสว ี

งานบุคลากร 
นางพิมสิริ  อู่มาลา 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายสุวิทย์  เสวรันต์ 

งานครูที่ปรึกษา 
นางปาริสา  ทวี 

แผนกวิชาการบัญช ี
นางสาววรรณเนา  ธนวรรณพงศ์ 

งานการเงิน 
นางสาววิภารัตน์  สอนวิสัย 

งานความร่วมมือ 
นางนิลุบล  น้ าเงิน 

งานปกครอง 
นางสาวจีรภา  นาคนิยม 

แผนกวิชาการเลขานุการ 
นางบ าเพ็ญ  สามัคคี 

งานการบัญชี 
นางปนัดดา  โชติกวนิช 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นางภาวินี  พรหมบางญวน 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางศิริรัตน์  เสวรันต์ 

แผนกวิชาการตลาด 
นางวรรษยา  บุญนรากร 

 

งานพัสดุ 
นางสาวจีรา  แกล้วกล้า 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางจิราภร  อเนกศุภพล 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางสาวประภาพร  สุวรรณวิธี 

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
นางเสาวลักษณ์  บุญชืน่ 

งานอาคารสถานที่ 
นายโชคชัย  รักญาติ 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
นางสาวปณิชา  สมุทรสารันต์ 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นางสาวสุลัดดา  บุญมี 

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
นางกชกร  ถึงวิสัย 

งานทะเบียน 
นางกุสุมา  ปิ่นสุภา 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสิรีพร  เส็นติหยะ 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
นางกองแก้ว  ลอวิดาล 

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
นางพรทิพย์  โตสถาน 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางจิตรวรรณ  แก้วสิงห ์

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ ์

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางสาวเพ็ญพชิยา  อัครธนารักษ์ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางสาวเดือนฉาย  ขวัญยุบล 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นางจฑุามาส  รัตนะพันธ ์

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นายจิรพงษ์  โลพิศ 

3 
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ข้อมูลบุคลากร 
 

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

 
1.  ข้าราชการ   รวม 50 คน   (ข้าราชการครู) 

ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตร)ี 

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นายอ านวย นวลจันทร์ ป.โท คศ.3 - ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

2. นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง ป.โท คศ.2 - รองผู้อ านวยการ 

3. นางเมธาวดี มณีนิล ป.โท คศ.2 - รองผู้อ านวยการ 

4. นางจุรีวรรณ  อรัญพฤกษ์ ป.โท คศ.2 - รองผู้อ านวยการ 

5. นายจิรพงษ์ โลพิศ ป.โท คศ.2 - รองผู้อ านวยการ 

6. น.ส.วรรณเนา ธนวรรณพงศ์ ป.โท คศ.3 -การบัญชีภาษีอากร 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-การบัญชีภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 

หน.แผนกวิชาการบัญชี 

7. นางจรรยา จรเสมอ ป.ตรี คศ.3 -การบัญชีอุตสาหกรรม 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-การบัญชีอุตสาหกรรม 
-การบัญชีเบ้ืองต้น 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 

 

8. นางปนัดดา โชติกวนิช ป.โท คศ.2 -การบัญชีช้ันกลาง1 
-การบัญชีห้างหุ้นส่วน 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-การบัญชีห้างหุ้นส่วน 
-การบัญชีเบ้ืองต้น 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 

หน.งานการบัญชี 

9. นางสาวจิรันตน์ตา ศรีทองกุล ป.โท คศ.2 -การบัญชีสินค้าและระบบ
บัญชีใบส าคัญ 
-การบัญชีเบ้ืองต้น 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
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ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตร)ี 

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

10. นางจิราภร อเนกศุภพล ป.โท คศ.3 -การบัญชีห้างหุ้นส่วน 
-การประยุกต์โปรแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญชี 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชีพ 

หน.งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

11. นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย ป.โท คศ.2 -การบัญชีต้นทุน2 
-การบัญชีต้นทุน1 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-การบัญชีบริหาร 
-การบัญชีเบ้ืองต้น 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

หน.งานการเงิน 

12 นางสาวจีรา แกล้วกล้า ป.โท คศ.1 -การบัญชีช้ันสูง1 
-การบัญชีต้นทุน2 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

หน.งานพัสดุ 

13. นางจิตรวรรณ แก้วสิงห์ ป.โท ครูผู้ช่วย -การบัญชีช้ันกลาง2 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-การบัญชีเบ้ืองต้น 
-การบัญชีภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

14. นางบ าเพ็ญ สามัคคี ป.ตรี คศ.3 -พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 
-ธุรการส านักงาน 
-หลักการติดต่อสื่อสาร 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

หน.แผนกวิชาการเลขานุการ 

15. นางสาวกานดา พรหมจรรย์ ป.โท คศ.2 -พิมพ์ไทยเบื้องต้น 
-เทคนิคการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
-เทคนิคการปฏิบัติงาน
ส านักงาน 
-งานจัดฝึกอบรมและ
ประชุมสัมมนา 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
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ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตร)ี 

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

16. นางสาวสุวรรณา เจียมวิจติรกุล ป.โท คศ.3 -การจัดการส านักงานสมัยใหม่ 
-คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 
-การผลิตเอกสารเพื่องาน
ส านักงาน 
-ชวเลขไทยเบื้องต้น 
-โปรแกรมตารางงาน 
-งานจัดเตรียมบุคลากรและ
สถานท่ีฯ 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

 

17. นางสาวจีรภา นาคนิยม ป.โท คศ.2 -งานส านักงานเชิงปฏิบัติการ 
-การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
งานส านักงาน 
-การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-พิมพ์ไทยเบื้องต้น 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

หน.งานปกครอง 

18. นางจุฑามาส รัตนะพันธ์ ป.โท ครู -กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-เทคโนโลยีดิทัลเพ่ือการ
จัดการอาชีพ 
-การใช้ cloud computer 
เพื่องานเลขานุการ 

หน.งานสื่อการเรียน 
การสอน 

19. นางนภัสศรัณย์ รัตนพันธ์ ป.โท ครูผู้ช่วย -พิมพ์ไทยเบื้องต้น 
-พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 
-การจัดเก็บเอกสาร 
-หลักการจัดการเอกสาร 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

 

20. นางวรรษยา บุญนรากร ป.โท คศ.2 -มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรกิจ
ค้าปลีกเบื้องต้น 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-เทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อการ
บริการลูกค้า 
-การขายเบื้องต้น 
-งานบริการลูกค้า 
-งานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
-ศิลปะเชิงพาณิชย์ 

หน.แผนกวิชาการตลาด 
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ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตร)ี 

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

21. นางสาวสิรีพร เส็นติหยะ ป.โท คศ.3 -หลักการตลาด 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-การหาข้อมูลการตลาด 
-ฝึกงาน 
-การสร้างตราสินค้า 
-การตลาดบริการ 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 

22. นางสาวปณิชา สมุทรสารันต์ ป.ตรี ครู -ธุรกิจค้าปลีกร้านค้าสะดวก
ซ้ือ4 
-การบริหารธุรกิจขนาดย่อม 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-การจัดการการขาย 
-หลักการตลาด 
งานส่งเสริมการตลาด 
-การขายเบื้องต้น 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

หัวหน้างานส่งเสริม 
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

23. นางเสาวลักษณ์ บุญชื่น ป.โท คศ.3 -ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
-ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 
-การวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถุ 
-เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
จัดการ 
-การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย 

หน.แผนกวิชา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

24. นางษมาพร เอี่ยมโอภาส ป.โท คศ.3 -กฎหมายพาณิชย์ 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-กฎหมายธุรกิจ 
-ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
-การบริหารงานคุณภาพใน
องค์กร 
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ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตร)ี 

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

25. นายสุวิทย์ เสวรันต์ ป.โท คศ.3 -คอมพิวเตอร์และการ
บ ารุงรักษา 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
-การประกอบเครื่อง 
-ฝึกงาน 
-อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ 

หน.งานศูนย์ข้อมูล 
สารสนเทศ 

26. นางกุสุมา ปิ่นสุภา ป.ตรี คศ.3 -ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
-ระบบจัดการฐานข้อมูล 
-ฝึกงาน 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-โปรแกรมส านักงานขั้นสูง 

หน.งานทะเบียน 

27. นางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์ ป.ตรี คศ.3 -การเขียนโปรแกรม 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3 
-ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

หน.วัดผลและ
ประเมินผล 

28. นางอรอุมา แดงมณีกุล ป.ตรี คศ.2 -คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อ
อาชีพ 
-คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-โปรแกรมประมวลผลค า 
-ฝึกงาน 

หน.งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 

29. นางพิมสิริ อู่มาลา ป.โท คศ.3 -โปรแกรมกราฟฟิก 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-โปรแกรมประมวลผลค า 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ 
-งานคอมพิวเตอร์4 

หน.งานบุคลากร 

30. นางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล ป.ตรี ครู -คอมสารสนเทศในงานอาชีพ 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
-อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ 
-เทคโนโลยีดิจิทัล 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-ฝีกงาน 

หน.งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
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ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตร)ี 

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

31. นางกชกร ถึงวิสัย ป.โท คศ.2 -หลักการด าเนินงานโรงแรม 
-การจัดการงานส่วนหน้า
โรงแรม 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-งานเครื่องดื่มตามสมัยนิยม 
-งานส่วนหน้าโรงแรม 
-ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเท่ียว 
-การประกอบอาหารโรงแรม 
-อาหารเพื่อสุขภาพ 

หน.แผนกวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 

32. นางสาวเบญจมาศ พรหมสถิตย์ ป.โท คศ.2 -ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-งานการท่องเท่ียว 
-ฝึกงาน 
-การตลาดเพ่ือธุรกิจโรงแรม 
-การจัดการธุรกิจน าเท่ียวและ
ตัวแทนการท่องเท่ียว 
-การพัฒนาองค์กรด้วยระบบ
บริหารงานคุณภาพ 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 

 

33. นางจุฑาพร ทองใหม่ ป.โท คศ.2 -อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
-การพัฒนาบุคลิกภาพในงาน
ท่องเท่ียว 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-ปฏิบัติงานโรงแรม1 
-ปฏิบัติงานโรงแรม6 
-การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
-งานการท่องเท่ียว4 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
-ธุรกิจท่องเท่ียว 
-ทรัพยากรท่องเท่ียวไทย 
-การจัดการธุรกิจน าเท่ียว 
-มัคคุเทศก์ 
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ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตร)ี 

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

34. นางกองแก้ว ลอวิดาล ป.ตรี คศ.2 -พื้นฐานงานประดิษฐ์ หน.แผนกวิชาคหกรรมฯ 

35. นางเยาวดี ปราชญ์นครเขตต์ ป.ตรี คศ.3 -การจัดดอกไม ้  

36. นางพรทิพย์ โตสถาน ป.โท คศ.2 -การตัดเย็บเบ้ืองต้น หน.แผนกวิชาผ้าฯ 

37. นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร ป.ตรี คศ.1 -อาหารไทย 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-อาหารไทยเบื้องต้น 
-โภชนาการ 
-โภชนาการเพื่อชีวิต 
-อาหารไทยเบื้องต้น 
-งานอาหารและโภชนาการ3 
-หลักการประกอบอาหาร
ครอบครัว 

หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ 

38. นางสาวสุลัดดา บุญมี ป.ตรี คศ.1 -การถนอมอาหารเบื้องต้น 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-เบเกอรี่เบื้องต้น 
-งานอาหารและโภชนาการ4 
-ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และการ
แต่งหน้าเค้ก 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน 

39. นางณัฐวรรณ แสงสวี ป.โท คศ.3 -วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจ 
-วิทยาศาสตร์พัฒนาอาชีพ 
-วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหาร 

หน.แผนกวิชาสามัญฯ 

40. นางจุฑาพร ทองรอด ป.โท คศ.3 -อังกฤษชีวิตจริง 
-อังกฤษส าหรับงานโรงแรม 
-อังกฤษส่ือสารธุรกิจและสังคม 
-อังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม 

 

41. 
 

นางนิลุบล น้ าเงิน ป.โท คศ.2 -อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
-อังกฤษในชีวิตจริง 
-อังกฤษในการน าเท่ียว 
-อังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 
-สนทนาภาษาอังกฤษใน
โรงแรม 

หน.งานความร่วมมือ 

42. นางสาวเกศินี เสวกวงศ์ ป.ตรี คศ.2 -อังกฤษการอ่านส่ือสิ่งพิมพ์ 
-การเขียนอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 
-อังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 
-อังกฤษเพ่ือการโรงแรม 

 



11 
 
 

ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตร)ี 

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

43. นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์ ป.โท คศ.3 -ทักษะภาษาไทยเชิงวิทยาชีพ 
-ภาษาไทยพื้นฐาน 

หน.งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

44. นางสาวสุมัฏฐา ใจสมคม ป.โท คศ.2 -ภาษาไทยพื้นฐาน 
-ภาษาไทยสื่อสาร 
-ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

 

45. นายโชคชัย รักญาติ ป.โท คศ.3 -คณิตพื้นฐานอาชีพ 
-คณิตและสถิติ 

หน.งานอาคารฯ 

46. นางศิริรัตน์ เสวรันต์ ป.โท คศ.3 -คณิตพื้นฐานอาชีพ 
-คณิตธุรกิจและบริการ 

หน.งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน 

47. นางฤดีวรรณ ธรรมาภิวัฒน์ ป.ตรี คศ.2 -วิทยาศาสตร์ทักษะชีวิต 
-วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจ 

 

48. นางภาวินี พรหมบางญวน ป.โท คศ.2 -วิทยาศาสตร์ทักษะชีวิต 
-วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจ 

หน.งานวิจัยพัฒนาฯ 

49. นางปาริสา ทวี ป.โท คศ.1 -วิทยาศาสตร์ทักษะชีวิต 
-พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
-วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจ 

หน.งานครูท่ีปรึกษา 

50. นางอรสา โรยภิรมย ์ ป.ตรี คศ.2 -หน้าท่ีพลเมือง 
-ชีวิตสังคมไทย 

 

2.  ข้าราชการพลเรือน  รวม 1       คน (ท าหน้าที่ธุรการทั่วไป) 
ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โทตรี) 

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นางทัศนัย วิเศษสิทธิ์ ป.ตรี เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ช านาญงาน 

- หน.งานบริหารฯ 

3.  ลูกจ้างประจ า   รวม 1       คน (ท าหน้าที่ธุรการทั่วไป) 
ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โทตรี) 

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นายชาติชาติ เย็นกาย ป.7 - - คนงานภารโรง 
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4.  พนักงานราชการ  รวม 3     คน (ท าหน้าที่สอน) 

ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตร)ี 

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นางภลิตา กลับวิหค ป.ตรี - -หลักเศรษฐศาสตร์ 
-การขายเบื้องต้น 
-หลักการจัดการ 
-ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

หน.งานวางแผนและ
งบประมาณ 

2. นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี ป.ตรี - -งานบาร์และเครื่องดื่ม 
-ธุรกิจโรงแรม 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-ปฏิบัติงานโรงแรม2 
-งานซักรีด 
-งานแม่บ้านโรงแรม 
-ครัวและการประกอบอาหาร 
-ปฏิบัติงานโรงแรม5 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
-ทรัพยากรท่องเท่ียวภาคใต้ 
-แกะสลักผักและผลไม้ 

หน.งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา 

3. นางสาวธนพร งอกค า ป.ตรี - -การขายเบื้องต้น 
-การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการ 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-สื่อสารงานขายบริการ 
-การปฏิบัติงานสินค้าใน
ร้านค้าปลีก 
-ขายสินค้าและบริการ 
-การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า 
-การจัดการสินค้าและการ
ให้บริการ 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
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5.  ครูต่างชาติ  รวม 6       คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการทั่วไป) 

ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตร)ี 

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1.      Mr. Jose  Cer G. Bundalian ป.โท - -พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล 
-ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
-ระบบจัดการฐานข้อมูล 
-อังกฤษส าหรับเทคโนโลยี 
-อังกฤษเตรียมความพร้อม 
-โปรแกรมประมวลผล 
-อังกฤษส าหรับธุรกิจ 
-คอมพิวเตอร์สารสนเทศ 

 

2.      Miss Christine H. Villanueva ป.ตรี - -อังกฤษส าหรับเทคโนโลยี 
-อังกฤษเพ่ือตรียมความพร้อม 
-อังกฤษเพ่ือการบริการ 
-อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
-อังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม 
-อังกฤษเพ่ือการโรงแรม 
-อังกฤษส าหรับงานโรงแรม 

 

3. Miss Laarnie Alberto Jose ป.ตรี - -อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
-อังกฤษเพ่ือการบริการ 
-อังกฤษเตรียมความพร้อม 
-สนทนาอังกฤษในงานโรงแรม 
-อังกฤษเพ่ือการบริการ 
-สนทนาอังกฤษในงานอาชีพ 
-อังกฤษส าหรับงานคหกรรม 
-อังกฤษส าหรับเทคโนโลยี 
-อังกฤษเพ่ือส านักงาน 
-อังกฤษส าหรับงานโรงแรม 

 

4. Mr. Jomar Hofilena Montanez  ป.ตรี - -อังกฤษเตรียมความพร้อม 
-การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม 
-อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
-อังกฤษธุรกิจโรงแรม 
-อังกฤษส าหรับงานโรงแรม 
-อังกฤษส าหรับการบริการ 
-อังกฤษส าหรับงานคหกรรม 
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ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตร)ี 

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

5. Mr. Whabi El Ouardi ป.ตรี - -โปรแกรมกราฟฟิก 
-อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ 
-การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ 
-โปรแกรมส านักงานขั้นสูง 
-ธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ 
-การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
-ระบบจัดการฐานข้อมูล 
-องค์ประกอบศิลป์ 
-อังกฤษส าหรับเทคโนโลยี 

 

6. Mr. Pavel Pavich Golovnev ป.ตรี - -อังกฤษเตรียมความพร้อมฯ 
-สนทนาภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพ 
-อังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 
-อังกฤษส าหรับอินเตอร์เน็ต 
-อังกฤษฟัง-พูด 
-อังกฤษส าหรับเทคโนโลยี 
 

 

6.  ครูจ้างสอน   รวม 12      คน (ท าหน้าที่สอน) 
ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท ตร)ี 
ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นางสาวจันทิมา        ส าราญอินทร์ ป.ตรี - -การบัญชีเบ้ืองต้น 
-การประยุกต์โปรแกรมตาราง
งานเพ่ืองานบัญชี 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

 

2. นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร ป.ตรี - -หลักการขาย 
-ธุรกิจค้าปลีก5 
-ธุรกิจค้าปลีกร้านค้าสะดวกซ้ือ 
4 
-การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 
-สัมมนาการตลาด 
-การขายเบื้องต้น 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
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6.  ครูจ้างสอน   รวม 12      คน (ท าหน้าที่สอน) 

ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตร)ี 

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

3. นางสาวศรีสุนีย์ ทองทับ ป.ตรี - -องค์ประกอบศิลป์ 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-องค์ประกอบศิลป์ 
-ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
-ฝึกงาน 
-การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
-โปรแกรมประมวลผลค า 

 

4. นางสาวศศิพิมพ์ จติรจ านอง ป.ตรี - -หลักเศรษฐศาสตร์ 
-การขายเบื้องต้น 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
-หลักการจัดการ 
-กฎหมายธุรกิจ 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

 

5. นายบัลย์ญิน ตราชู ป.โท - -คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ในงานอาชีพ 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
-คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-ฝึกงาน 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
-ทรัพยากรท่องเท่ียวภาคเหนือ 

 

6. นางสาวรัชนก พรหมมิตร ป.ตรี - -ใบตองและแกะสลักเพื่องาน
อาหาร 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

 

7. นางวริศรา                        นพเก้า ป.ตรี - -องค์การและการจัดการ 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-การขายเบื้องต้น 
-ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-หลักเศรษฐศาสตร์ 
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ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท ตร)ี 
ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

8. นายอารักษ์ พลยมมา ป.โท - -ชีวิตกับสังคมไทย 
-มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
-ประวัติศาสตร์ 

 

9. นางสาวสุธัญญา เพชรมณี ป.ตรี - -หน้าท่ีพลเมือง 
-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
-เพศวิถี 
-ชีวิตกับสังคมไทย 
-ไทยศึกษาเพื่อการท่องเท่ียว 

 

10. นายกิตติธัช ศรีทอง ป.ตรี - -พฤติกรรมนันทนาการ 
-ลีลาศเพื่อสุขภาพ 
-มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

 

11. นางสาวจีรนันท์        แก้วชลคราม ป.ตรี - -พลศึกษา 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
-มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 

 

12. นายภาคภูมิ ทวิชศรี ป.ตรี - -อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
-อังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 
-อังกฤษเพ่ือโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว 
-อังกฤษชีวิตจริง 

 

 

7.  ลูกจ้างรายชั่วโมง   รวม 1      คน (ท าหน้าที่สอน) 
ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท ตร)ี 
ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นายธนัช เจียมวิจิตรกุล ป.ตรี  -กลยุทธ์การอ่าน-เขียน 
-อังกฤษฟัง-พูด 
-สนทนาภาษาอังกฤษ 
-อังกฤษการอ่านส่ือสิ่งพิมพ์ 
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8.  ลูกจ้างชั่วคราว  รวม 39       คน (ท าหน้าที่ธุรการทั่วไป) 

ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตร)ี 

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นางสาวอุทุมพร สังข์แก้ว ป.ตรี - - จนท.งานบริหารฯ 

2. นางสาวจันทิมา ชัยมานะ ป.ตรี - - จนท.งานบริหารฯ 

3 นางสาวสุพัตรา สายกลิ่น ป.ตรี - - จนท.งานบุคลากร 

4. นางสาวณัฐสินี โอวาท ป.ตรี - - จนท.งานการเงิน 

5. นางสาวอุ๊ ปัดสี ป.ตรี - - จนท.งานการเงิน 

6. นางสาวจันทิมา จุลเขต ปวส. - - จนท.งานการเงิน 

7. นางสาวนุชจรีย์ สิทธิ์ภักดี ป.ตรี - - จนท.งานการบัญชี 

8. นางจิราพร รัตนทวี ปวส. - - จนท.งานพัสดุ 

9. นางสาวธนาภรณ์ นุชเกลี้ยง ป.ตรี - - จนท.งานพัสดุ 

10. นายสมชาย สมจิตร ม.3 - - พนักงานขับรถ 

11. นายไพโรจน์ กาลพิรักษ์ ป.7 - - พนักงานขับรถ 

12. นางสาววาโย พงษาวดี ป.ตรี - - จนท.งานอาคารฯ 

13. นายเจษฏา ตันยุชน ปวส. - - ช่างไฟฟ้า 

14. นายจุมพร สาดศรี ป.4 - - นักการภารโรง 

15. นางสาวพรทิพย์ สิทธิ์ศักดิ์ ม.3 - - นักการภารโรง 

16. นายใช้เฮง ประเสริฐกุล ม.6 - - นักการภารโรง 

17. นายชูศักดิ์ พลรักดี ม.6 - - นักการภารโรง 

18. นายสาธร พลรักดี ม.3 - - นักการภารโรง 

19. นายณัฐกร อ่อนทุ่งนา ม.6   นักการภารโรง 

20. นายทวีศักดิ์ สืบเสาะจบ ม.3 - - นักการภารโรง 
21. นายชาติชัย จู่มา ป.6 - - ยาม 

22. นายพงพิศ พรมพานิช ป.6 - - ยาม 

23. นายสมโชค ทองเจริญ ป.6 - - ยาม 

24. นายศรายุทธ วัดนครใหญ่ ป.6 - - ยาม 

25. นางสาวเรียม ท่ังสวัสดิ์ ป.ตรี - - จนท.งานทะเบียน 

26. นางสาวรุ่งอรุณ นุชยา ป.ตรี - - จนท.งานทะเบียน 

27. นางสาววศินี คงนาสร ป.ตรี - - จนท.งานประชาสัมพันธ์ 

28. นางยุพเยาว์ เงินทองรัตนกุล ป.ตรี - - จนท.งานวางแผนฯ ,
จนท.งานส่งเสริมฯ 

29. นางสาวเพือนฤดี ส่งท่ามะพลา ปวส. - - จนท.งานศูนย์ข้อมูลฯ 

30. นางสาวณัฐริกา มากศักดิ์ ปวส. - - จนท.งานวิจัยฯ,  
จนท.งานความร่วมมือ 

31. นางสาวสุมินตรา น้อยวรรณา ปวส. - - จนท.งานประกันฯ 

32. นางสาวบุษกร พุ่มสุวรรณ ปวส. - - จนท.งานกิจกรรมฯ 

33. นางสาวธัญลักษณ์ ใจตรง ปวส. - - จนท.งานครูที่ปรึกษา 
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ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท ตร)ี 
ต าแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

34. นางสาวสุรางคนางค์ สอนสุด ป.ตรี - - จนท.งานโครงการพิเศษฯ , 
จนท.งานปกครอง 

35. นางสาวเพ็ญนภา คุ้มวงศ์ ป.ตรี - - จนท.งานแนะแนวฯ 

36. นางสาวจินตนา จิตรอักษร ป.ตรี - - จนท.งานสวัสดิการฯ, 
จนท.งานปกครอง 

37. นางสาวทิภากรณ์ เทศสุวรรณ์ ป.ตรี - - จนท.งานพัฒนาหลักสูตรฯ ,  

38. นางสาวนภัทร พรอินทร์ ปวส. - - จนท.งานวัดผลฯ ,  
จนท.งานสื่อการเรียนฯ 

39. นางสาวอัญชริดา มวลน้อย ป.ตรี - - จนท.งานอาชีวศึกษาฯ 
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หลักสูตรในระบบ/ตอ่เน่ือง

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2
รวมทั้งสิ้น 560 575 446 420 345 0 0 2,346

1. ประเภทวิชาพาณชิยกรรม
 - สาขางานการบญัชี 120 141 114 375
 - สาขางานการเลขานุการ 40 41 23 104
 - สาขางานการตลาด 40 40 32 112
 - สาขางานธรุกิจค้าปลีก (ทวภิาคี) 20 35 33 88
 - สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกิจ 120 133 113 366
 - สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกิจ (MEP) 20 40 18 78
2. ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ
 - สาขาวชิาการบญัชี 80 75 155
 - สาขาวชิาการบญัชี (ทวภิาคี) 20 19 39
 - สาขาวชิาการจัดการส านักงาน 20 14 34
 - สาขาวชิาการจัดการส านักงาน (ทวภิาคี) 20 11 31
 - สาขาวชิาการจัดการส านักงาน (ม.6) 20 16 36
 - สาขาวชิาการตลาด 20 20 40
 - สาขาวชิาการตลาด (ทวภิาคี) 20 4 24
 - สาขาวชิาการตลาด (ม.6) 20 19 39
 - สาขาวชิาเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทลั 40 38 78
 - สาขาวชิาเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทลั (MEP) 20 22 42
 - สาขาวชิาเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทลั (ม.6) 20 31 51
 - สาขาวชิาเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทลั (ทวภิาคี) 20 23 43
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว
 - สาขางานการโรงแรม 40 25 34 99
 - สาขางานการโรงแรม (ทวภิาคี) 20 17 14 51
 - สาขางานการโรงแรม (MEP) 20 11 7 38
 - สาขางานการทอ่งเที่ยว 20 20 17 57
 - สาขาวชิาการโรงแรม (ทวภิาคี) 20 12 32
 - สาขาวชิาการโรงแรม (MEP) 20 10 30
 - สาขางานการโรงแรม (ม.6) 20 14 34
 - สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว (ทวภิาคี) 20 10 30
4. ประเภทวิชาคหกรรม
 - สาขางานแฟชั่นดีไซน์ 10 10
 - สาขางานธรุกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 10 10
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ 80 72 41 193
 - สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ (ทวภิาคี) 20 7 27

นักเรยีน /นักศึกษา ประจ าป ีพ.ศ. 2564
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.

ขอ้มลูนักเรียน นักศึกษา
เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา
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1. ประมาณการรายรับ 58,097,400.00 บาท

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 11,000,000.00 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 3,000,000.00 บาท

 - คาดวา่มีรายรับในปีต่อไป 8,000,000.00 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป ี2564 ที่คาดว่าจะได้รับ 47,097,400.00 บาท

งบบุคลากร 30,101,200.00 บาท

งบด าเนินงาน 3,450,000.00 บาท

งบลงทุน - บาท

งบเงินอุดหนุน 12,528,000.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น 1,018,200.00 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 58,097,400.00 บาท

งบบคุลากร 30,101,200.00 บาท

 - เงินเดือน 26,000,000.00 บาท

 - ค่าจ้างประจ า 262,000.00 บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 730,000.00 บาท

 - เงินวทิยฐานะและค่าตอบแทน คศ.3 3,109,200.00 บาท

งบด าเนินงาน 3,450,000.00 บาท

 -  ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 2,350,000.00 บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 1,100,000.00 บาท

งบลงทุน บาท

งบเงินอุดหนุน 12,528,000.00 บาท

 -  โครงการเรียนฟรี 15 ปี 4,898,000.00 บาท

 -  ค่าจัดการเรียนการสอน 7,500,000.00 บาท

 -  อุดหนุนต่างๆ 130,000.00 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 12,018,200.00 บาท

 -  โครงการตามนโยบายต่างๆ 1,018,200.00 บาท

 -  รายจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา 10,500,000.00 บาท

 -  ส ารองฉุกเฉิน 500,000.00 บาท

สว่นที ่3 
ประมาณการรายรบั - รายจา่ย  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร



หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เปน็เงิน

ปวช. ปวส. รวม โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ฝึกอบรม

วิชาชีพ

ระยะส้ัน

ฐาน

สมรรถนะ 

(E to E)

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน (Fix 

it Center)

โครงการ

ผลงานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพื่อ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานให้มี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเข้า

สู่ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคีสู่

คุณภาพ

มาตรฐาน

โคงการ

อาชีวศึกษา

เพื่อการ

พฒันาพื้นที่

ระเบียง

เศรษฐกิจ

ภาคใต้อย่าง

ยั่งยืน

รวมทั้งสิ้น

749,600.00 33,368,800.00 34,118,400.00 12,428,000.00 10,000.00 250,000.00 100,000.00 26,000.00 45,000.00 20,000.00 100,000.00 12,979,000.00 11,000,000.00 58,097,400.00

 - งบบคุลากร

เงินเดือนขา้ราชการ 26,000,000.00 26,000,000.00 26,000,000.00

เงินวิทยฐานะ 1,698,000.00 1,698,000.00 1,698,000.00

เงินประจ าต าแหนง่

ค่าตอบแทนรายเดือนขา้ราชการ 1,411,200.00 1,411,200.00 1,411,200.00

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 262,000.00 262,000.00 262,000.00

ค่าจา้งลูกจา้งชั่วคราว 5,320,000.00 5,320,000.00 2,507,700.00 7,827,700.00

ค่าตอบพนกังานราชการ 730,000.00 730,000.00 730,000.00

 - งบด าเนินงาน

 - ค่าตอบแทน

ค่าเชา่บา้น (ขั้นต่ า)

ส่วนที่ 3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยอาชวีศึกษาชมุพร

แผนการใชจ้า่ยเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2564) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ รายได้ฯ



รวมทั้งสิ้น

เปน็เงิน

ปวช. ปวส. รวม โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ฝึกอบรม

วิชาชีพ

ระยะส้ัน

ฐาน

สมรรถนะ 

(E to E)

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน (Fix 

it Center)

โครงการ

ผลงานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพื่อ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานให้มี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเข้า

สู่ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคีสู่

คุณภาพ

มาตรฐาน

โคงการ

อาชีวศึกษา

เพื่อการ

พฒันาพื้นที่

ระเบียง

เศรษฐกิจ

ภาคใต้อย่าง

ยั่งยืน

รวมทั้งสิ้น

แผนการใชจ้า่ยเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2564) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ รายได้ฯ

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 60,000.00 60,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 360,000.00

เงินค่าสอนพเิศษ 290,000.00 1,500,000.00 1,790,000.00 660,000.00 660,000.00 2,000,000.00 4,450,000.00

ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น

ค่าตอบแทนพเิศษของ 3 จว.ภาคใต้

 - ค่าใชส้อย

ค่าเชา่ทรัพยสิ์น(ขั้นต่ า)

ค่าเชา่รถยนต์(ขั้นต่ า)

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 340,000.00 340,000.00 600,000.00 940,000.00

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 42,000.00 42,000.00 100,000.00 142,000.00

ค่าซ่อมครุภณัฑ์ 120,000.00 120,000.00 65,000.00 185,000.00

ค่าซ่อมส่ิงกอ่สร้าง 18,000.00 18,000.00 150,000.00 168,000.00

ค่าจา้งเหมาบริการ 48,000.00 48,000.00

ค่าตรวจสุขภาพ 183,000.00 183,000.00

ค่าเงินสมทบประกนัสังคม 15,000.00 7,500.00 22,500.00 280,000.00 280,000.00 100,000.00 402,500.00

ค่าเงินประกนัอบุติัเหตุ 585,000.00 585,000.00



รวมทั้งสิ้น

เปน็เงิน

ปวช. ปวส. รวม โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ฝึกอบรม

วิชาชีพ

ระยะส้ัน

ฐาน

สมรรถนะ 

(E to E)

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน (Fix 

it Center)

โครงการ

ผลงานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพื่อ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานให้มี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเข้า

สู่ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคีสู่

คุณภาพ

มาตรฐาน

โคงการ

อาชีวศึกษา

เพื่อการ

พฒันาพื้นที่

ระเบียง

เศรษฐกิจ

ภาคใต้อย่าง

ยั่งยืน

รวมทั้งสิ้น

แผนการใชจ้า่ยเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2564) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ รายได้ฯ

 - ค่าวสัดุ

วัสดุส านกังาน 150,500.00 150,500.00 177,000.00 177,000.00 327,500.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 10,000.00 10,000.00 10,000.00

วัสดุการศึกษา 486,000.00 486,000.00 28,000.00 514,000.00

วัสดุงานบา้นงานครัว 40,000.00 40,000.00 103,900.00 143,900.00

วัสดุหนงัสือ วารสารและต ารา 7,000.00 7,000.00 7,000.00

วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000.00 10,000.00 100,000.00 100,000.00 40,000.00 150,000.00

วัสดุกอ่สร้าง 30,000.00 30,000.00 100,000.00 130,000.00

วัสดุเวชภณัฑ์ 8,000.00 8,000.00 8,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

 - ค่าสาธารณปูโภค (ขั้นต่ า)

ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 17,000.00 17,000.00 250,000.00 250,000.00 12,000.00 279,000.00

ค่าน้ าประปา 130,000.00 130,000.00 60,000.00 60,000.00 110,000.00 300,000.00

ค่าไฟฟา้ 1,100,000.00 1,100,000.00 2,000,000.00 3,100,000.00

ค่าไปรษณีย์ 40,000.00 40,000.00 20,000.00 60,000.00



รวมทั้งสิ้น

เปน็เงิน

ปวช. ปวส. รวม โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ฝึกอบรม

วิชาชีพ

ระยะส้ัน

ฐาน

สมรรถนะ 

(E to E)

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน (Fix 

it Center)

โครงการ

ผลงานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพื่อ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานให้มี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเข้า

สู่ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคีสู่

คุณภาพ

มาตรฐาน

โคงการ

อาชีวศึกษา

เพื่อการ

พฒันาพื้นที่

ระเบียง

เศรษฐกิจ

ภาคใต้อย่าง

ยั่งยืน

รวมทั้งสิ้น

แผนการใชจ้า่ยเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2564) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ รายได้ฯ

 - งบลงุทน

 3.1 ครุภณัฑ์

1) ซ่อมคอมฯ 831  แผนกวิชาการ
บญัชี

44,600.00 44,600.00

2) โต๊ะ 44 ตัว แผนกวิชาการตลาด 57,200.00 57,200.00

3) เกา้อี้ 88 ตัวแผนกวิชาการตลาด 22,000.00 22,000.00

4) โต๊ะเหล็กส านกังาน 2 ตัว แผนก
วิชาการเลขานกุาร

9,800.00 9,800.00

5) ซ่อมเคร่ืองพมิพดี์ดไทย-องักฤษ 50,000.00 50,000.00

6) โต๊ะคอมพวิเตอร์ หอ้ง 231 
จ านวน10 ตัว แผนกวิชาการ
เลขานกุาร

37,000.00 37,000.00

7) พดัลมติดผนงัหอ้ง 722 และ 723
  จ านวน 5 ตัว แผนกวิชาการ
โรงแรม

12,500.00 12,500.00

8) คอมพวิเตอร์และโปรแกรม
ส าเร็จรูป 1 ชดุ แผนกวิชาการ
โรงแรมฯ

29,900.00 29,900.00



รวมทั้งสิ้น

เปน็เงิน

ปวช. ปวส. รวม โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ฝึกอบรม

วิชาชีพ

ระยะส้ัน

ฐาน

สมรรถนะ 

(E to E)

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน (Fix 

it Center)

โครงการ

ผลงานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพื่อ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานให้มี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเข้า

สู่ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคีสู่

คุณภาพ

มาตรฐาน

โคงการ

อาชีวศึกษา

เพื่อการ

พฒันาพื้นที่

ระเบียง

เศรษฐกิจ

ภาคใต้อย่าง

ยั่งยืน

รวมทั้งสิ้น

แผนการใชจ้า่ยเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2564) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ รายได้ฯ

9) เปล่ียนถงัแกส๊พร้อมอปุกรณ์ 
แผนกวิชาอาหารฯ

20,000.00 20,000.00

10) เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง งาน
พสัดุ

2,300.00 2,300.00

11) ปรับปรุงโรงอาหาร 300,000.00 300,000.00

12) ปา้ยแผนกวิชาเทคโนโลยธีุรกจิ
ดิจทิลั

60,000.00 60,000.00

13) ฟล์ิมติดหนา้จอ tablet 40 ชดุ
 แผนกวิชาสามญั

20,000.00 20,000.00

14) ตู้เกบ็เอกสาร 2 ใบ อศจ. 7,800.00 7,800.00

15) เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง งาน
ศูนยข์อ้มลูฯ

5,300.00 5,300.00

 - งบเงินอุดหนุน

อดุหนนุส่ิงประดิษฐ์และหุ่นยนต์ 100,000.00 100,000.00 100,000.00

อดุหนนุทนุเฉลิมราชกมุารี 30,000.00 30,000.00 30,000.00

อดุหนนุโครงการจดัการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

3,350,000.00 3,350,000.00 3,350,000.00



รวมทั้งสิ้น

เปน็เงิน

ปวช. ปวส. รวม โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ฝึกอบรม

วิชาชีพ

ระยะส้ัน

ฐาน

สมรรถนะ 

(E to E)

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน (Fix 

it Center)

โครงการ

ผลงานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพื่อ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานให้มี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเข้า

สู่ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคีสู่

คุณภาพ

มาตรฐาน

โคงการ

อาชีวศึกษา

เพื่อการ

พฒันาพื้นที่

ระเบียง

เศรษฐกิจ

ภาคใต้อย่าง

ยั่งยืน

รวมทั้งสิ้น

แผนการใชจ้า่ยเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2564) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ รายได้ฯ

 - งบรายจา่ยอ่ืน

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชพี

อสิระในกลุ่มผู้เรียนอาชวีศึกษา

45,000.00 45,000.00 45,000.00

โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

ของผู้เรียนอาชวีศึกษา

26,000.00 26,000.00 26,000.00

โครงการพฒันารูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพศูนยซ่์อมสร้างเพื่อ

ชมุชน fix it center

250,000.00 250,000.00 250,000.00

โครงการฝึกอบรมวิชาชพีระยะส้ัน

ฐานสมรรถนะ (E to E)

10,000.00 10,000.00 10,000.00

โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนั

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ

10,000.00 10,000.00 10,000.00

โครงการอาชวีศึกษาเพื่อการพฒันา

พื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้อยา่ง

ยั่งยนื

100,000.00 100,000.00 100,000.00

โครงการขยายและยกระดับ

อาชวีศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ

มาตรฐาน

20,000.00 20,000.00 20,000.00

โครงการจา้งครูวิชาชพีผู้ทรงคุณค่า 150,000.00 150,000.00 150,000.00



รวมทั้งสิ้น

เปน็เงิน

ปวช. ปวส. รวม โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ฝึกอบรม

วิชาชีพ

ระยะส้ัน

ฐาน

สมรรถนะ 

(E to E)

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน (Fix 

it Center)

โครงการ

ผลงานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพื่อ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานให้มี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเข้า

สู่ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคีสู่

คุณภาพ

มาตรฐาน

โคงการ

อาชีวศึกษา

เพื่อการ

พฒันาพื้นที่

ระเบียง

เศรษฐกิจ

ภาคใต้อย่าง

ยั่งยืน

รวมทั้งสิ้น

แผนการใชจ้า่ยเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2564) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ รายได้ฯ

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน

ครูอาชวีศึกษา

189,600.00 189,600.00 189,600.00

โครงการจดัหาบคุลากรสนบัสนนุ

เพื่อคืนครูใหน้กัเรียน

117,600.00 117,600.00 117,600.00

โครงการพฒันาความร่วมมอื

อาชวีศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ

100,000.00 100,000.00 100,000.00

 - โครงการ

1)  โครงการพฒันาคุณภาพและ

การบริหารจดัการด้านครูและ

บคุลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่

 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา

65,000.00 65,000.00 650,000.00 715,000.00

2)  โครงการเสริมสร้างความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชพี

แบบมส่ีวนร่วม

84,000.00 84,000.00 178,000.00 262,000.00

3)  โครงการจดัท าแผนปฏบิติั

ราชการ ประจ าปงีบประมาณ 2565

2,000.00 2,000.00 2,000.00



รวมทั้งสิ้น

เปน็เงิน

ปวช. ปวส. รวม โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ฝึกอบรม

วิชาชีพ

ระยะส้ัน

ฐาน

สมรรถนะ 

(E to E)

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน (Fix 

it Center)

โครงการ

ผลงานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพื่อ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานให้มี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเข้า

สู่ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคีสู่

คุณภาพ

มาตรฐาน

โคงการ

อาชีวศึกษา

เพื่อการ

พฒันาพื้นที่

ระเบียง

เศรษฐกิจ

ภาคใต้อย่าง

ยั่งยืน

รวมทั้งสิ้น

แผนการใชจ้า่ยเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2564) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ รายได้ฯ

4)  โครงการการบริหารจดัการ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ

สถานศึกษา

42,000.00 42,000.00 42,000.00

5)  โครงการส่งเสริม และพฒันา

สร้างทกัษะที่จ าเปน็ ทกัษะวิชาชพี 

และทกัษะชวีิตในศตวรรษที่ 21 

ใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา

88,000.00 88,000.00 3,000.00 91,000.00

6)  โครงการส่งเสริม สนบัสนนุและ

พฒันาการจดัท านวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจยัของผู้บริหาร ครูผู้สอนและ

ผู้เรียน

23,000.00 23,000.00 23,000.00

7)  โครงการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา

5,000.00 5,000.00 5,000.00

8)  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอนัพงึ
ประสงค์ของผู้เรียนและผูส าเร็จ
การศึกษาอาชวีศึกษา

640,000.00 640,000.00 640,000.00



รวมทั้งสิ้น

เปน็เงิน

ปวช. ปวส. รวม โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ฝึกอบรม

วิชาชีพ

ระยะส้ัน

ฐาน

สมรรถนะ 

(E to E)

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน (Fix 

it Center)

โครงการ

ผลงานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพื่อ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานให้มี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเข้า

สู่ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคีสู่

คุณภาพ

มาตรฐาน

โคงการ

อาชีวศึกษา

เพื่อการ

พฒันาพื้นที่

ระเบียง

เศรษฐกิจ

ภาคใต้อย่าง

ยั่งยืน

รวมทั้งสิ้น

แผนการใชจ้า่ยเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2564) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ รายได้ฯ

9)  โครงการพฒันาศักยภาพการ
ดูแลและแนะแนวผู้เรียน

31,000.00 31,000.00 53,000.00 84,000.00

10)  โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชพีในการสร้างสังคมแหง่การ
เรียนรู้

20,000.00 20,000.00 20,000.00

11)  โครงการพฒันาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการพฒันาจดัการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ

12,000.00 12,000.00 12,000.00

12)  โครงการพฒันาศักยภาพการ
เรียนรู้ของนกัเรียน นกัศึกษา

9,000.00 9,000.00 5,000.00 14,000.00

13)  โครงการขยายและยกระดับ
การจดัการอาชวีศึกษาระบบ
ทวิภาคี

26,000.00 26,000.00 26,000.00

14)  โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ
การจดัท าส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา  เพื่อพฒันาการ
จดัการเรียนการสอน

3,000.00 3,000.00 3,000.00

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงาน

นโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนที่

500,000.00 500,000.00



รวมทั้งสิ้น

เปน็เงิน

ปวช. ปวส. รวม โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ฝึกอบรม

วิชาชีพ

ระยะส้ัน

ฐาน

สมรรถนะ 

(E to E)

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน (Fix 

it Center)

โครงการ

ผลงานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพื่อ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานให้มี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเข้า

สู่ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ

อิสระในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคีสู่

คุณภาพ

มาตรฐาน

โคงการ

อาชีวศึกษา

เพื่อการ

พฒันาพื้นที่

ระเบียง

เศรษฐกิจ

ภาคใต้อย่าง

ยั่งยืน

รวมทั้งสิ้น

แผนการใชจ้า่ยเงินปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2564) แหลง่เงิน ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ รายได้ฯ
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โครงการที่  1 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานบุคลากร 

2.  ลักษณะโครงการ  
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ 

                                                 ประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

                                        มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษา 
                                       ทุกระดับ ทุกประเภท 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ  
                                       ความต้องการของการพัฒนาประเทศ  มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิต 
                                       และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
                    อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม 
                    ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 
ประเด็นที่  2  การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง 

                                      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้อ 3  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 

  3.2  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
                            ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายกก าลังสอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
                            ในศตวรรษท่ี 21 
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

                                                ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  

                                          สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ดานที่ 3  ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง มี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินนโยบายส าคัญของหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาประเด็นการพิจารณาที่  2.3 ด้านการบริหารจัดการ  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริ การ สื่อ               
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและ
มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
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อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานที่ 3  ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 
ครูผู้สอน รายการประเมินท่ี 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

ดังนั้น หัวหน้างานบุคลากร จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาเป็นการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา 
5.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 117 คน ผ่านการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
วิชาชีพโดยการฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน  

6.2. เชิงคุณภาพ  
     6.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของตนเอง  
    6.2.2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 

ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
สถานที ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการสืบสาน อนุรักษ์ 
ประเพณีครผูู้ทรงคณุค่า 

   50,000 50,000  

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

   500,000 500,000  

3. โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

   100,000 100,000  

4. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน  

 50,000   50,000  

5. โครงการชาวอาชีวศึกษา
ชุมพรร่วมใจสบืสานประเพณี
วันสงกรานตไ์ทย  

  15,000  15,000  

รวมท้ังสิ้น  50,000 15,000 650,000 715,000  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของตนเอง ในการบริหารและ
จัดการเรียนการสอน ในศตวรรษท่ี 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 

9.2 เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 

 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อ่ืนๆ            
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โครงการที่  2 
 

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพแบบมีส่วนร่วม 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานทะเบียน 

2.  ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ 

                                                 ประเมินผล  มุ่งหวังใหค้นไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

                                        มุ่งหวัง ให้มกีารผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษา 
                                       ทุกระดับ ทุกประเภท 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ  
                                             ความต้องการของการพัฒนาประเทศมุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและ 
                                       พัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
                                         อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม 
                                       ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 
ประเด็นที ่ 2  การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลัก 
                 ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อ 1  อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :  
TVE2S) 

1.1  พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ข้อ 3  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 

3.4  ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กรด้วยปรัชญา 
                                      “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

                                               ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  

                                          สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 

                                          ในด้านการอาชีวศึกษา 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ดานที่ 3  ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผูส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต
ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ในประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 
ดานความรู ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู เกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติตางๆ  ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง        
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ดานทักษะและ 
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การประยุกตใช ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
และการด ารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ รักษาเอกลักษณ
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม 
และสอดคล้องตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่  3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
รายการประเมินท่ี 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  

ดังนั้น หัวหน้างานทะเบียน จึงจัดท าโครงการโครงการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
วิชาชีพ แบบมีส่วนร่วม เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพ่ือแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
5.1  เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
5.3 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
     6.1.2 สถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี

การศึกษาที่ผ่านมา 
6.2. เชิงคุณภาพ  
     6.2.1 สถานศึกษาสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนตอบสนองความต้องการของของภาคผู้ใช้

แรงงานในทุกสาขาวิชา  
6.2.2 เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
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7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 

ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 สถานที ่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. จัดท าคู่มือส าหรับ นร. นศ.    78,000 78,000  

2. โครงการจัดท าบัตร
ประจ าตัว นร. นศ. 

   70,000 70,000  

3. โครงการประชุมผู้ปกครอง
และนร. นศ.ใหม ่

  17,000  17,000  

4. โครงการประชุมผู้ปกครอง
และนร. นศ.ทีม่ีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ ์

  2,000  2,000  

5. โครงการรับสมัครนร. นศ.
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 45,000   45,000  

6. ประชุมผู้ปกครอง นร. นศ. 
ช้ัน ปวช.2 และ ปวส.2 

 20,000   20,000  

7. โครงการรับ
ประกาศนียบตัร ประจ าปี
การศึกษา 2563 

   30,000 30,000  

รวมท้ังสิ้น  65,000 19,000 178,000 262,000  
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 สถานศึกษาสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนตอบสนองความต้องการของของภาคผู้ใช้แรงงาน

ในทุกสาขาวิชา  
9.2 เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ. 
2561 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อ่ืนๆ            
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โครงการที่ 3 
 

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานวางแผนและงบประมาณ 

 

2.  ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
                                                มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
                                       มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษา 
                                      ทุกระดับ ทุกประเภท 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ  
                                       ความต้องการของการพัฒนาประเทศมุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและ 
                                       พัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้  
                                        อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม 
                                       ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษา 
                                        มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                           ในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและ 
                                       บุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 
ประเด็นที่  2  การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง 

                                       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นที่  4   เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ 

                                       การจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้อ 1  อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :  

TVE2S) 
1.1  พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ข้อ 3  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
 3.1  ปลดล็อคเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา 
                 และการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                        ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  

                                          สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
                      ในด้านการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ดานที่ 1  ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ดานที่ 3  ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
ดานที่ 5  ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
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4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันประเทศไทยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือให้การ

พัฒนาประเทศมีความต่อเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และพร้อมรองรับประเทศ
ไทยยุค 4.0 โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ 

โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศก าหนดกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 
2561 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ พร้อมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น งานวางแผนและงบประมาณ จึงจัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพ่ือก าหนดกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา  

5.2  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมจัดท าตามค าสั่ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 ได้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
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7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 

      ระยะเวลา  1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 

สถานที ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

โครงการจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ 2565 

 2,000   2,000  

รวมท้ังสิ้น  2,000   2,000  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ได้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อ่ืนๆ            
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โครงการที่  4 

 

โครงการการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
งานประชาสัมพันธ์ 
 

2.  ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา 

                                       มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 
ประเด็นที่  4   เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัด 
                  การความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อ 1  อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : 
TVE2S) 

1.5  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site , On-Air , Online , On-Demand) 
ข้อ 3  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 

3.3  ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และน าระบบดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ 
      ในการด าเนินงาน 
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3.4  ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กรด้วยปรัชญา  
      “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

                                               ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ดานที่ 5  ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ได้ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 ด้านการ
บริหารจัดการ  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  ด้าน  2.3.4 การบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 ด้านที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 ผูบริหารสถานศึกษา ข้อที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ   
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา และ ดานที่ 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน ประเด็นการพิจารณาที่ 5.4 ระบบ           
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาและ ประเด็นการพิจารณาที่ 5.5 
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

ดังนั้น งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงจัดท าโครงการการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสถานศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1   เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 

5.2  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 117 คน ได้มีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมากที่มีต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 

 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 

      ระยะเวลา   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

สถานที ่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการผลิตสื่อมลัติมเีดีย
ประชาสมัพันธ์ 

 20,000   20,000  

2. โครงการปรับปรุงเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

  15,000  15,000  

3. โครงการส่งเสรมิ สนับสนุน
การใช้ศูนย์วิทยบริการและ
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู ้

 2,000   2,000  
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ (ต่อ) 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

4. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
และห้องสมุด 

 5,000   5,000  

รวมท้ังสิ้น  27,000 15,000  42,000  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียน ได้ใช้ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

   

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อ่ืนๆ            
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โครงการที่  5 
 

โครงการส่งเสริม และพัฒนาสร้างทักษะท่ีจ าเป็น ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย) 
งานความร่วมมือ 
 

2.  ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ 
                        ประเมินผล มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ  

                                           ความต้องการของการพัฒนาประเทศมุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิต 
                                           และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
                                       อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม 
                                       ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 

ประเด็นที่  2  การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง 
                                      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อ 1  อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : 
TVE2S) 

1.6  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ  
      ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ                  

                                               ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

                                          สอดคล้องกับความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
                      ในด้านการอาชีวศึกษา 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ดานที่ 1  ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ได้ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง มีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะที่ดี 1.2  ด้านทักษะการ
ประยุกต์ใช้ของผู้ส าเร็จการศึกษา  1.2.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  สอดคล้อง               
ตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 ด้านที่ 
1 ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ดังนั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ร่วมกับงานความร่วมมือจึงจัดท าโครงการส่งเสริม และพัฒนาสร้าง
ทักษะที่จ าเป็น ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้นักเรียน 
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นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสร้างทักษะที่จ าเป็น ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมนวัตกรรม ( Learning and  Innovation Skills) 

5.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 

5.3  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and  Innovation Skills) และทักษะชีวิตเป็นไป ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

6.2. เชิงคุณภาพ  
    6.2.1 สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษาศึกษาต่อ มีความพึงพอใจ

ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 

      ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

สถานที ่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา หลักสตูร ปวช./ปวส 
รูปแบบการสอน MEP 

   3,000 3,000  

2. โครงการจัดการเรียนการสอน 
Mini English Program 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

   1,746,000 1,746,000 (ค่าจ้างครู
ต่างชาติ) 

3. โครงการวันฮาโลวีน  
(Halloween Day) 

  2,000  2,000  

4. โครงการวัน Christmas 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

  3,000  3,000  

5. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
(English Camp) ประจ าปี
การศึกษา 2564 

  3,000  3,000  

6. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

100,000    100,000 งบเฉพาะ 

รวมท้ังสิ้น 100,000  8,000 1,749,000 1,857,000  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 ทักษะวิชาชีพ 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

9.2  สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษาศึกษาต่อ มีความพึงพอใจ
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  

 
 

http://sola.pr.kmutt.ac.th/homesola/index.php/halloweenparty/
http://sola.pr.kmutt.ac.th/homesola/index.php/halloweenparty/
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อ่ืนๆ            
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โครงการที่  6 
 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัยของผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียน 

1.  ชื่อบุคคล/รับผิดชอบ 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 

2.  ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ 

                                                 ประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

                                       มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษา  
                                       ทุกระดับ ทุกประเภท 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ  
                                        ความต้องการของการพัฒนาประเทศมุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและ 
                                       พัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                          ในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณ 
                                          และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 
ประเด็นที่  2  การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง 
                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อ 1  อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :  
TVE2S) 

1.2  ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills , Up-Skills ,  
      New-Skills) 

3.  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
3.4  ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กรด้วยปรัชญา 
      “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

                                                ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  

                                          สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ดานที่ 1  ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
ดานที่ 3  ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ได้ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ ร่วมกับบุคลากร ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน สอดคล้องตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 ด้านที่ 1 ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา ประเด็นการ 
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พิจารณาที่ 1.4 ผลงานของผูเรียนดาน  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย และ ดานที่ 3 
ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 ครูผูสอน ข้อที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ  

ดังนั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ร่วมกับงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จึงจัดท าโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้บริหาร 
ครูผู้สอนและ ผู้เรียน เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

ของผู้บริหาร ครูผู้สอนและ ผู้เรียน 

5.2  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 117 คน ได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
      6.1.2 ผลการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้บริหาร ครูผู้สอนและ 
ผู้เรียน ได้รับรางวัล ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและ น าไปใชประโยชนไดตาม วัตถุประสงค และ
เผยแพรสูสาธารณชน   
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 ได้ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยของผู้บริหาร ครูผู้สอนและ ผู้เรียนที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา            
ที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ /ระยะเวลา 
กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 
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      ระยะเวลา ตุลาคม 2563– กันยายน 2564 

สถานที ่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1.  โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 

  1,000  1,000  

2.  โครงการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของครูผูส้อน 

 2,000   2,000  

3. โครงการจัดประกวด
โครงงานวิทยาศาสตรร์ะดับ
สถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ปีการศึกษา 2563 

  20,000  20,000  

4. โครงการพัฒนาผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์และ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของ
นักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วม
ประกวดในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2563 

100,000    100,000 งบเฉพาะ 

รวมท้ังสิ้น 100,000 2,000 21,000  123,000  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 9.1.1 บริหาร ครูผู้สอนและ ผู้เรียน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และได้รับ
รางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ โดยสามารถน าไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคและเผยแพร่   
สูสาธารณชน   
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อ่ืนๆ            
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โครงการที่  7 
 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
 

1.  ชื่อบุคคล/รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

2.  ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและ 

                                                  ประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

                                       มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษา 
                                       ทุกระดับ ทุกประเภท 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ  
                    ความต้องการของการพัฒนาประเทศมุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิต 
                    และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

                                         อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม 
                                       ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษา 
                                       หวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                    ในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณ 
                    และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 
ประเด็นที่  4   เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ 

                                       การจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้อ 1  อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :  

TVE2S) 
1.1  พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.3  ยกระดับความร่วมมือและเพ่ิมบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น 

ข้อ 3  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
   3.1  ปลดล็อคเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา 
                   และการบริหารจัดการ 

3.4  ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กรด้วยปรัชญา 
      “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

                                                ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

                                          สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
                      ในด้านการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ดานที่ 1  ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ดานที่ 3  ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
ดานที่ 5  ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
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4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาตามตามกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อม
ทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผล
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผล                 
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และเมื่อ
ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแล้วสถานศึกษาจะได้น าผลการด าเนินการ
ก าหนดมาตรฐาน ฯ ไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 
2561 ดังกล่าว จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็นการพิจารณา  

ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ผลการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ในการพัฒนา

สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5.2 เพื่อประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

5. 3 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5. 4 เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ต่อหน่วยงาน           

ที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

5. 5 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เพ่ือน าไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษา 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา      

     6.1.2 บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.2. เชิงคุณภาพ  
    6.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
    6.2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมในกระบวนการพัฒนาการศึกษา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
    6.2.3 สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษาศึกษาต่อ มีความพึงพอใจ

ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา 
กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 

      ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

 สถานที่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

 5,000   5,000  

รวมทั้งสิ้น  5,000   5,000  
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1  นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

9.2  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีความรู้และมีทักษะกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

9.3  วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อ่ืนๆ  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (SAR)   
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โครงการที่  8 

โครงการบริหารจัดการศึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

2.  ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  

 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและ 
                         ประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ  
                      ความต้องการของการพัฒนาประเทศ  มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิต 
                     และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้  
                    อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม 
                    ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา 
                      มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                    ในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณ 
                    และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 
ประเด็นที่  2  การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง 
                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อ 1  อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :  
TVE2S) 

1.1  พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.2  ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills , Up-Skills ,  
      New-Skills) 
1.6  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ  
      ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล 

ข้อ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
   2.3  พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellence Center)”  

     โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการชั้นน า 
ข้อ 3  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 

3.4  ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กรด้วยปรัชญา  
     “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                        ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
                      สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
                     ในด้านการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ดานที่ 1  ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
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4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ได้ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 ดานการน า
นโยบายสูการปฏิบัติ สอดคล้องตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ด้านที่ 1 ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผูเรียนมี
สมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

ดังนั้น ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงจัดท าโครงการบริหาร
จัดการศึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ        
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เพ่ือมุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการแก่ผู้ เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ การท าธุรกิจ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  

 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
5.2  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สามารถน า

กลไก การขับเคลื่อนผู้เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นประกอบการ หรือสามารถ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม   

5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น 
ผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

5.4  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ    
      6.1.2 จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 50 คน  
       6.1.3 จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ ส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็น 
เจ้าของธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 คน    
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       6.1.4 มีการน าสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ              
มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 1 ธุรกิจ 

6.2 เชิงปริมาณ 
      6.2.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
           6.2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้
ผู้เรียนประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 

      ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

สถานที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

โครงการการบริหารจัด
การศึกษาศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ ในกลุม่
ผู้เรยีนอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย:- 

45,000    45,000 งบเฉพาะ 

- โครงการอบรมการเขียนแผน
ธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการใหม่ 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  (ต่อ) 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

- โครงการพิจารณาความ
เป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
- โครงการศึกษาดูงาน 
- โครงการสมัมนาและสรุปผล
การประกอบการ 
- โครงการเตรียมความพร้อม
และรับการประเมินผลการ
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ 
ระดับสถานศึกษา จังหวัด 
ภาค ชาต ิ

      

รวมท้ังสิ้น 45,000    45,000  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการด าเนินการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

10.3    อ่ืนๆ รายงานผลการประเมินการด าเนินงานขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ         
                    อาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ   
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โครงการที่  9 
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
และผสู าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   
งานวัดผลและประเมินผล  
งานปกครอง 

2.  ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตรพั์ฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและ 
                          ประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จรยิธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   
                      มุ่งหวัง ใหม้ีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด 
                      การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ  
                      ความต้องการของการพัฒนาประเทศ มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิต 
                      และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้  
                     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียน 
                     ทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 
ประเด็นที่  2  การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง 
                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อ 3  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
3.4  ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กรด้วยปรัชญา 
      “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                        ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
                     สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
                     ในด้านการอาชีวศึกษา 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ดานที่ 1  ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่ รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา              
ของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะ 
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ของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา              
ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  ในประเด็นการ
พิจารณาที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ รักษาเอกลักษณของชาติไทย 
เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม  และสอดคล้อง              
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานที่ 1              
ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา ประเด็นการพิจารณาท่ี  1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ดังนั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และงานวัดผลและประเมินผล              
จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผู ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผู ส าเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษา 
5.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 2,200  คน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนและผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

6.2. เชิงคุณภาพ  
    6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและ             

ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา     
6.2.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา          

ที่มีต่อคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผู ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใน
ระดับมากข้ึนไป 
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7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 

ระยะเวลา     ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

สถานที ่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการสวดท านอง
สรภญัญะในวันธรรมสวนะ 

  1,000  1,000  

2. โครงการวันภาษาไทย   2,000  2,000  

3. โครงการ day camp และ
ประดับแถบส ี

  17,000  17,000  

4. โครงการ Fantasy 
Recycle  

  8,000  8,000  

5. โครงการวิษณเุกมสต์้านภยั
ยาเสพตดิ 

  60,000  60,000  

6. โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ 
วอศ.ชุมพรเข้าค่ายแรมคืน 

  19,000  19,000  

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
สถานศึกษาธรรมาภิบาล 

  10,000  10,000  

8. โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ   380,200  380,200  
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ (ต่อ) 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

9. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร 

  4,500  4,500  

10. โครงการเชิดชูเกียรติ
คณะกรรมการ อวท. 

  5,000  5,000  

11. โครงการการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพ
และการจัดการแข่งขันทักษะฯ 

  5,000  5,000  

12. โครงการเตรียมความ
พร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินองค์การมาตรฐาน
ดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัดฯ 

  30,000  30,000  

13. โครงการปลูกจติส านึก
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  4,000  4,000  

14.  โครงการอาชีวะสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงไทย 

  4,000  4,000  

15. โครงการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการ อวท. 

  2,500  2,500  

16.  โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ   3,000  3,000  

17. โครงการเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

  4,000  4,000  

18.  โครงการวันวชิราวุธ   3,000  3,000  

19. โครงการวิทยาลัยสวยด้วยมือเรา   800  800  
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ (ต่อ) 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

20.  โครงการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคณุธรรม 

  3,000  3,000  

21.  โครงการสวน
พฤกษศาสตร์วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร 

10,000    10,000  

22. โครงการสวนสนามวัน
คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต ิ

  3,000  3,000  

23. โครงการอาชีวะสืบสาน
ประเพณีไทย ร่วมใจ 
ถวายเทียนพรรษา 

  5,000  5,000  

24. โครงการวันไหว้คร ู   45,000  45,000  

25.  โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชน 

     งบเฉพาะจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

26. โครงการวันสุนทรภู ่   2,000  2,000  

27. โครงการ To Be 
Number One ต้านภัย 
ยาเสพตดิ 

  2,000  2,000  

28.  โครงการขับขี่ปลอดภยั
สร้างวินัยจราจร ประจ าปี 
2564 

  3,000  3,000  

29.  โครงการสืบสานประเพณี 
กตัญญูกตเวทีแด่ครผูู้มี
พระคุณ 

  3,000  3,000  

30.  โครงการลูกเสือช่อสะอาด   5,000  5,000  

31. โครงการเรียนรู้ธรรมศึกษา   1,000  1,000  

32.  โครงการอาชีวะต้านยา
เสพติด 

  3,000  3,000  
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ (ต่อ) 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

33.  โครงการห้องเรียน
คุณธรรม 

  1,000  1,000  

รวมท้ังสิ้น 14,000  635,000  649,000  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา  ที่มีต่อ

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อ่ืนๆ            
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โครงการที่  10 

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานครูที่ปรึกษา    
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   

2.  ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ  
                         ประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่   2  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
                      มุ่งหวัง ใหม้ีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด 
                      การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ  
                    ความต้องการของการพัฒนาประเทศ  มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิต 
                    และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
                    อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม 
                    ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 
ประเด็นที่  2  การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง 
                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อ 3  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
3.4  ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กรด้วยปรัชญา  
      “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  
                      สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
                      ในด้านการอาชีวศึกษา 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ดานที่ 1  ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผูส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา         
แตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ    คุณลักษณะที่พึงประสงค ในประเด็นการพิจารณา
ที่ 1.1 ดานความรู ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติตาง ๆ  ที่ เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จ
จริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ดานทักษะ
และการประยุกตใช ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ               
และทักษะชีวิตเปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกต ใช้                 
ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะที่ดี ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
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ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ 
รักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของ
ตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก           
รักษสิ่งแวดลอม และสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน                 
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่  1.1             
การดูแลและแนะแนวผูเรียน ประเด็นการพิจารณาท่ี  1.8 การมีงานท าและศึกษาตอของผูส าเร็จการศึกษา 

ดังนั้น งานครูที่ปรึกษา และงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  จึงจัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
5.1  เพ่ือดูแลให้ค าปรึกษาและแนะแนวผู้เรียน 
5.2  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
5.3  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 ผู้เรียนมีการออกกลางคันลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 ของทั้งหมด 
     6.1.2 ครูที่ปรึกษาทุกคนมีการดูแลและให้ค าปรึกษาผู้เรียน  
     6.1.3 สถานศึกษามีการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 5 เทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
6.2. เชิงคุณภาพ  
     6.2.1 สถานศึกษาสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนตอบสนองความต้องการของของภาคผู้ใช้

แรงงานในทุกสาขาวิชา  
      6.2.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา ที่มี

ต่อคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 
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7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 

ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 สถานที ่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1.  โครงการลดปัญหา 
การออกกลางคันของผู้เรยีน
อาชีวศึกษา 
- โครงการโฮมรมูแก่ นร. นศ.  
- โครงการเยีย่มบ้าน หอพัก 
บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของ
ผู้เรยีน 
- โครงการประชุมผู้ปกครอง
นร. นศ.ท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การออกกลางคัน 
- โครงการตดิตามผู้เรียน
อาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน
กลับเข้าสูร่ะบบการศึกษา  
- โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและหารายไดร้ะหว่าง
เรียนแก่นักเรียน นักศึกษา 

26,000    26,000 งบเฉพาะ 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  (ต่อ) 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

- โครงการคัดกรองและจดัท า
ระบบฐานข้อมลูของ นร. นศ 
- โครงการจัดท าแฟ้มประวตัิ
ประจ าตัวผู้เรียน 

      

2. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 

 20,000   20,000  

3. โครงการตดิตามผูส้ าเรจ็
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 1,000   1,000  

4. โครงการปฐมนเิทศพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม นร. นศ.
ใหม่ ปีการศึกษา 2564 

   50,000 50,000  

5. โครงการมอบทุนการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

  10,000  10,000  

6. โครงการการปฏิบัติงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

   3,000 3,000  

รวมท้ังสิ้น 26,000 21,000 10,000 53,000 110,000  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 สถานศึกษาสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนตอบสนองความต้องการของของภาคผู้ใช้แรงงาน

ในทุกสาขาวิชา  
9.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา  ที่มีต่อ

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผู ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อ่ืนๆ            
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โครงการที่ 11 
 

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผนกวิชา 
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

2.  ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและ 
                         ประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
                     มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด 
                     การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ  
                      ความต้องการของการพัฒนาประเทศมุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิต 
                      และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้                  
                      อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียน 
                      ทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่ เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ 
 

 



81 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 
ประเด็นที่  2  การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง 
                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อ 1  อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :  
TVE2S) 

1.6  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ  
       ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล 

ข้อ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
2.1  จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นส าหรับประชาชน”  
       ในสถานศึกษา 

ข้อ 3  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
3.4  ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กรด้วยปรัชญา  
      “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                          ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ     
                     สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
                     ในด้านการอาชีวศึกษา 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง        

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
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แห่งการเรียนรู้  ประเด็นการพิจารณา 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษา
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากร
ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและ คนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  รายการประเมินที่ 3.1.1 การบริหารจัดการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ และสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม ประเด็นการพิจารณาที่  4.3 การบริการชุมชนและ
จิตอาสา 

ดังนั้น หัวหน้าแผนกหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน จึงจัดท าโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพ่ือให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
5.1  เพ่ือให้ปลูกฝัง ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา 
5.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 แผนกวิชา จ านวน 8 แผนกวิชา มีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้   

     6.1.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จ านวน 2,200 คน มีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม 

6.2. เชิงคุณภาพ  
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการ

กิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
6.2.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษาที่มี

ต่อคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและ ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
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2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 

ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 สถานที่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน 

250,000    250,000 งบเฉพาะ 

2. โครงการการบริการวิชาการ
และวิชาชีพของแผนกวิชา 

  20,000  20,000  

3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
หลักสูตระยะสั้น และ 108 อาชีพ 

10,000    10,000 งบเฉพาะ 

รวมท้ังสิ้น 260,000  20,000  280,000  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการกิจกรรม

ให้บริการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
9.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา  ที่มีต่อ

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผู ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อ่ืนๆ            
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โครงการที่ 12 

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 

1.  ชื่อบุคคล/รับผิดชอบ 
งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

2.  ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตรพั์ฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและ 
                        ประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
                     มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด 
                     การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ  
                     ความต้องการของการพัฒนาประเทศ  มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิต 
                     และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้  
                     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวัง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 
ประเด็นที่  2  การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง 
                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อ 1  อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : 
TVE2S) 

1.1  พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.4  พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
                     สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
                     ในด้านการอาชีวศึกษา 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ดานที่  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ดานที่  3  ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิทยาลัย

อาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษามีครูที่มี
คุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินนโยบายส าคัญของหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาสอดคล้องตาม เกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 ดานที่ 2               
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
และประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ    

ดังนั้น งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จึงจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
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5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือก าหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม  
5.2  เพ่ือจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ (พัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ) 
5.3  เพ่ือนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 
5.4  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 

     6.1.2 จ านวนครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญและ
น าไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
               6.1.3 จ านวนครูผูสอนที่ได้รับการนิเทศการสอนโดยมีผลการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 

6.2. เชิงคุณภาพ  
        6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะทางทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องของสถานประกอบการ 

    6.2.2 ครูผู้สอนมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตาม มาตรฐานต าแหนง สายงานครูผูสอน 
ประกอบดวยการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 

      ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

สถานที ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1.  โครงการประชุมคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝา่ย ด าเนินการพิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลอืกหนังสือ
เรยีนตามนโยบายเรยีนฟร ี15 ปี 
อย่างมีคณุภาพ 

 1,000   1,000  

2.  โครงการพัฒนาหลกัสตูรฐาน
สมรรถนะ 

 5,000   5,000  

3. โครงการส่งเสรมิการจดัการ
เรียนรสูกูารปฏิบตัิที่เนนผูเรียน 
เปน ส าคัญ   

 3,000   3,000  

4.  โครงการประเมินคณุภาพ
การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคณุภาพการจดัการศกึษา 

 1,000   1,000  

5. โครงการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 

 2,000   2,000  

รวมท้ังสิ้น  12,000   12,000  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1 สาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
9.2. ครูผูสอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน  

9.3. ครูผูสอนที่ได้รับการนิเทศการสอนโดยมีผลการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้น
ไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อ่ืนๆ รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(SAR) 
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โครงการที่  13 

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา  
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานวัดผลประเมินผล 

2.  ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน การวัดและ 
                         ประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
                     มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด 
                     การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ  
                     ความต้องการของการพัฒนาประเทศ มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิต 
                     และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้  
                     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียน 
                     ทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 
ประเด็นที่  2  การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง 
                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อ 1  อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : 
TVE2S) 

1.1  พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.2  ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills , Up-Skills , 
      New-Skills) 
1.6  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ  
      ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  
                      สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
                      ในด้านการอาชีวศึกษา 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ดานที่ 1  ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561  ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษามีครูที่มี
คุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินนโยบายส าคัญของหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาสอดคล้องตาม เกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 ดานที่ 1             
ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา ประเด็นการพิจารณาท่ี 2.1   ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
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ดังนั้น งานวัดผลประเมินผล จึงจัดท าโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพ่ือทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

(V-NET)  
5.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
วิชาชีพ และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 

6.2. เชิงคุณภาพ  
          6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
วิชาชีพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น 

 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 

ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

 สถานที่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรยีนรู้เพื่อรับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาต ิ
 (V-NET) 

  1,000  1,000  

2.  โครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

  2,000  2,000  

3.  โครงการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

  3,000  3,000  

4.  โครงการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

   3,000 3,000  

5.  โครงการทดสอบ
ความสามารถดา้นภาษา 
อังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะส าหรับ
ใช้ในการประกอบอาชีพ  
(CFER/TOEIC/TOEFL) 

   5,000 5,000  

รวมท้ังสิ้น   6,000 8,000 14,000  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ                 

มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อ่ืนๆ            
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โครงการที่  14 
 

โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2.  ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   
                        มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
                     มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด 
                     การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ  
                     ความต้องการของการพัฒนาประเทศ มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิต 
                     และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
                     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียน 
                     ทุกกลุ่ม ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
                      การจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและ 
                      บุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
 



93 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 
ประเด็นที่  2  การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง 
                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อ 1  อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :  
TVE2S) 

1.1  พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.2  ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills , Up-Skills ,  
      New-Skills) 
1.3  ยกระดับความร่วมมือและเพ่ิมบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชน 
      อย่างเข้มข้น 
1.4  พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
1.6  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ  
      ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล 

ข้อ 3  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
3.4  ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กรด้วยปรัชญา 
       “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 
3.6  เปิดกว้างการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาของภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  
                     สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
                      ในด้านการอาชีวศึกษา 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
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4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  เพ่ือให้
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินนโยบายส าคัญของหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ในประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ และสอดคล้องตามเกณฑ์             
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานที่ 4 ดานการ
มีสวนรวม ประเด็นการพิจารณาที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงจัดท าโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคเีป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพ่ือขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 จ านวน นักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี           
เพ่ิมมากข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

6.2. เชิงคุณภาพ  
    6.2.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
    6.2.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษาระบบ      
ทวิภาค ีในระดับมากข้ึนไป 
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7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 

ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถานที ่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  จังหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการส ารวจความพร้อม
ของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน องค์การในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีร่วมกับสถานศึกษา 

2,000    2,000  

2. โครงการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี

10,000    10,000  

3. โครงการปฐมนเิทศนักเรียน 
นักศึกษาและประชุม
ผู้ปกครองในการจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภาค
เรียนที่ 2/2563 และภาคเรียน
ที่ 1/2564 

 20,000 6,000  26,000  
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

4. โครงการนิเทศตดิตามการ
จัดการเรียนการสอนหรือการ
ฝึกอาชีพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

5,000    5,000  

5. โครงการตดิตามผูส้ าเรจ็
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี 

3,000    3,000  

รวมท้ังสิ้น 20,000 20,000 6,000  46,000  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อ่ืนๆ            
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โครงการที่  15 
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานสื่อการเรียนการสอน 

2.  ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ )  
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   
                       มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   
                     มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด 
                     การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ  
                     ความต้องการของการพัฒนาประเทศ  มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิต 
                     และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่   4  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียน 
                      ทุกกลุ่ม ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 
ประเด็นที่  2  การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง 
                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อ 1  อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :  
TVE2S) 

1.5  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site , On-Air , Online , On-Demand) 
ข้อ 3  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 

3.3  ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และน าระบบดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ 
       ในการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชวีศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ   
                      สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
                      ในด้านการอาชีวศึกษา 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ดานที่ 3  ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ และประเด็นการพิจารณาที่ 
2.3 ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่           
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและ           
ผูบริหารสถานศึกษา ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 ครูผูสอน รายการประเมินท่ี 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
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ดังนั้น งานสื่อการเรียนการสอน จึงจัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในการการสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
5.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.2  จ านวนครูผูสอนที่มีการด าเนินการจัดท าและใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 

6.2. เชิงคุณภาพ  
     6.2.1 ครูผูสอนมีและใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษามีความรู มีทักษะและการ
ประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

7.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 

ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถานที ่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 

 
โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 โครงการส่งเสรมิ สนับสนนุ 
การจดัท าสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

 3,000   3,000  

รวมท้ังสิ้น  3,000   3,000  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
ผูสอนมีและใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษามีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อ่ืนๆ            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จา่ย ที่ใช้  ต.ค. 63  พ.ย. 63  ธ.ค. 63  ม.ค. 64  ก.พ. 64  มี.ค. 64  เม.ย. 64  พ.ค. 64  ม.ิย. 64  ก.ค. 64  ส.ค. 64  ก.ย. 64 รวมเปน็เงิน

รวมทั้งสิ้นเปน็เงินงบประมาณ 27,996,200.00 1,778,600.00 2,181,000.00 2,473,600.00 3,259,600.00 1,848,600.00 1,895,600.00 1,956,600.00 1,899,600.00 4,354,100.00 2,221,100.00 2,140,600.00 1,987,200.00 27,996,200.00

1 งานตามภาระงานประจ า

1.1 งบด าเนินงาน 20,879,600.00 1,730,000.00 1,730,000.00 1,730,000.00 1,730,000.00 1,730,000.00 1,730,000.00 1,730,000.00 1,730,000.00 1,730,000.00 1,730,000.00 1,730,000.00 1,849,600.00 20,879,600.00

1.2 งบลงทนุ 678,400.00 328,400.00 300,000.00 50,000.00 678,400.00

ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง

1 ซ่อมคอมฯ 831 บญัชี 44,600.00 44,600.00

2 โต๊ะ จ านวน  44 ตัว การตลาด 57,200.00 57,200.00

3 เกา้อี้ จ านวน 88 ตัว การตลาด 22,000.00 22,000.00

4 โต๊ะเหล็กส านกังาน จ านวน 2 ตัว การเลขานกุาร 9,800.00 9,800.00

5 ซ่อมเคร่ืองพมิพดี์ดไทย-องักฤษ การเลขานกุาร 50,000.00 50,000.00

6 โต๊ะคอมพวิเตอร์ หอ้ง 231 จ านวน 10 ตัว การเลขานกุาร 37,000.00 37,000.00

7 พดัลมติดผนงัหอ้ง 722 และ 723  จ านวน
 5 ตัว

การโรงแรมฯ 12,500.00 12,500.00

8 คอมพวิเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป 1 ชุด การโรงแรมฯ 29,900.00 29,900.00

9 เปล่ียนถังแกส๊พร้อมอปุกรณ์ อาหารฯ 20,000.00 20,000.00

10 เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง พสัดุ 2,300.00 2,300.00

11 ปรับปรุงโรงอาหาร อาคารฯ 300,000.00 300,000.00

12 ปา้ยแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกจิดิจิทลั เทคโนโลยีฯ 60,000.00 60,000.00

13 ฟล์ิมติดหนา้จอ tablet จ านวน 40 ชุด สามญัฯ 20,000.00 20,000.00
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ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชวีศึกษาชมุพร จังหวัดชมุพร
หน่วย : บาท

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ป ี2564



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จา่ย ที่ใช้  ต.ค. 63  พ.ย. 63  ธ.ค. 63  ม.ค. 64  ก.พ. 64  มี.ค. 64  เม.ย. 64  พ.ค. 64  ม.ิย. 64  ก.ค. 64  ส.ค. 64  ก.ย. 64 รวมเปน็เงิน

14 ตู้เกบ็เอกสาร จ านวน 2 ใบ อศจ. 7,800.00 7,800.00

15 เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง ศูนย์ข้อมลู 5,300.00 5,300.00

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 1,051,000.00 8,000.00 19,000.00 98,000.00 164,000.00 78,000.00 90,000.00 131,000.00 54,000.00 158,500.00 155,500.00 53,000.00 42,000.00 1,051,000.00

2.1 โครงการพฒันาคุณภาพและการบริหาร

จัดการด้านครูและบคุลากรทางการศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของ

สถานศึกษา

บคุลากร 65,000.00 65,000.00

2.2 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ

ทางวิชาการ/วิชาชีพแบบมส่ีวนร่วม

ทะเบยีน 45,000.00 18,000.00 22,000.00 85,000.00

2.3 โครงการจัดท าแผนปฏบิติัราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ 2565

วางแผนฯ 2,000.00 2,000.00

2.4 โครงการการบริหารจัดการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา

ศูนย์ข้อมลู/

วิทยบริการฯ

20,000.00 15,000.00 7,000.00 42,000.00

2.5 โครงการส่งเสริม และพฒันาสร้างทกัษะที่

จ าเปน็ ทกัษะวิชาชีพ และทกัษะชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 ใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา

ความร่วมมอื/

การโรงแรมฯ/

หลักสูตร

2,000.00 3,000.00 80,000.00 3,000.00 88,000.00

2.6 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุและพฒันาการ

จัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้บริหาร ครูผู้สอน

และผู้เรียน

วิจัยฯ/สามญัฯ 20,000.00 2,000.00 1,000.00 23,000.00

2.7 โครงการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

ประกนัฯ 4,000.00 1,000.00 5,000.00

2.8 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน
และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

กจิกรรมฯ/

สามญัฯ/ปกครอง

15,000.00 75,000.00 44,000.00 64,000.00 44,000.00 44,000.00 124,500.00 144,500.00 45,000.00 40,000.00 640,000.00
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จา่ย ที่ใช้  ต.ค. 63  พ.ย. 63  ธ.ค. 63  ม.ค. 64  ก.พ. 64  มี.ค. 64  เม.ย. 64  พ.ค. 64  ม.ิย. 64  ก.ค. 64  ส.ค. 64  ก.ย. 64 รวมเปน็เงิน

2.9 โครงการพฒันาศักยภาพการดูแลและแนะ
แนวผู้เรียน

แนะแนวฯ 20,000.00 11,000.00 31,000.00

2.10 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในการ
สร้างสังคมแหง่การเรียนรู้

แผนกวิชา/

โครงการพเิศษฯ

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00

2.11 โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การพฒันาจัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเปน็ ส าคัญ

หลักสูตรฯ 6,000.00 6,000.00 12,000.00

2.12 โครงการพฒันาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นกัเรียน นกัศึกษา

วัดผลฯ 9,000.00 9,000.00

2.13 โครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

อาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

6,000.00 20,000.00 26,000.00

2.14 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุการจัดท าส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อ
พฒันาการจัดการเรียนการสอน

ส่ือฯ 3,000.00 3,000.00

3 โครงการตาม พรบ.ตามงบประมาณ 4,498,200.00 40,600.00 25,600.00 45,600.00 1,065,600.00 40,600.00 45,600.00 40,600.00 65,600.00 2,395,600.00 335,600.00 351,600.00 45,600.00 4,498,200.00

3.1 อดุหนนุส่ิงประดิษฐ์และหุ่นยนต์ วิจัย/สามญัฯ 100,000.00 100,000.00

3.2 อดุหนนุทนุเฉลิมราชกมุารี แนะแนวฯ 30,000.00 30,000.00

3.3 อดุหนนุโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,025,000.00 2,325,000.00 3,350,000.00

3.4 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระ

ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ศูนย์บม่เพาะฯ 5,000.00 5,000.00 15,000.00 20,000.00 45,000.00

3.5 โครงการลดปญัหาการออกกลางคันของ

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

ครูที่ปรึกษา 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 26,000.00

3.6 โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it 

center

โครงการพเิศษฯ 250,000.00 250,000.00
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จา่ย ที่ใช้  ต.ค. 63  พ.ย. 63  ธ.ค. 63  ม.ค. 64  ก.พ. 64  มี.ค. 64  เม.ย. 64  พ.ค. 64  ม.ิย. 64  ก.ค. 64  ส.ค. 64  ก.ย. 64 รวมเปน็เงิน

3.7 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันฐาน

สมรรถนะ (E to E)

หลักสูตรฯ 5,000.00 5,000.00 10,000.00

3.8 โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนั

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ

กจิกรรมฯ 10,000.00 10,000.00

3.9 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพฒันาพื้นที่

ระเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้อย่างยั่งยืน

การโรงแรมฯ 100,000.00 100,000.00

3.10 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา

ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

อาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00

3.11 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า บคุลากร 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 150,000.00

3.12 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู

อาชีวศึกษา

บคุลากร 15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 189,600.00

3.13 โครงการจัดหาบคุลากรสนบัสนนุเพื่อคืน

ครูใหน้กัเรียน

บคุลากร 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 117,600.00

3.14 โครงการพฒันาความร่วมมอือาชีวศึกษาสู่

มาตรฐานนานาชาติ

ความร่วมมอื 100,000.00 100,000.00

4 โครงการพิเศษ (ไมใ่ชเ้งิน สอศ./

สถานศึกษา)

889,000.00 78,000.00 600,000.00 30,000.00 5,000.00 50,000.00 70,000.00 6,000.00 50,000.00 889,000.00

4.1 โครงการพฒันาคุณภาพและการบริหาร

จัดการด้านครูและบคุลากรทางการศึกษา

บคุลากร 600,000.00 50,000.00 650,000.00

4.2 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ

ทางวิชาการ/วิชาชีพแบบมส่ีวนร่วม

ทะเบยีน 78,000.00 30,000.00 70,000.00 178,000.00

4.3 โครงการส่งเสริม และพฒันาสร้างทกัษะที่

จ าเปน็ ทกัษะวิชาชีพ และทกัษะชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 ใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา

ความร่วมมอื 3,000.00 3,000.00

4.4 โครงการพฒันาศักยภาพการดูแลและแนะ
แนวผู้เรียน

แนะแนวฯ 50,000.00 3,000.00 53,000.00
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จา่ย ที่ใช้  ต.ค. 63  พ.ย. 63  ธ.ค. 63  ม.ค. 64  ก.พ. 64  มี.ค. 64  เม.ย. 64  พ.ค. 64  ม.ิย. 64  ก.ค. 64  ส.ค. 64  ก.ย. 64 รวมเปน็เงิน

4.5 โครงการพฒันาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นกัเรียน นกัศึกษา

วัดผลฯ 5,000.00 5,000.00
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