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แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
จังหวัดชุมพร

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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คำนำ
แผนปฏิบั ติร าชการ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิ ทยาลั ย อาชีว ศึก ษาชุม พร
จังหวัดชุมพรนี้ เป็ นเครื่องมือส าคัญในการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ทั้งยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน/ปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ
วิท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พร ได้ ด าเนิ น การจั ด ปรั บ แผนงาน/โครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้น
ผลสั มฤทธิ์ในการปฏิบัติงานหรื อมุ่งเน้ นผลงานเป็นหลัก เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึ กษาในด้านการจัด
การเรียนการสอน และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ท้ายนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้อง

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
กันยายน 2563

สารบัญ
เรื่อง/รายการ
ส่วนที่ 1 บทนา
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
- ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
- แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- สรุปงบหน้ารายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- โครงการ
- ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม
และแผนใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564

หน้า
1
2
3
4
19
20
21
30
101
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
“ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
มาตรฐานสากล”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
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 ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมือง 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. อาคารสานักงาน 2 ชั้น
จานวน 1 หลัง
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น
จานวน 1 หลัง
3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น
จานวน 4 หลัง
4. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
จานวน 3 หลัง
5. อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 30 * 40 ม. จานวน 1 หลัง
6. โรงฝึกงานแบบจั่วคู่
จานวน 6 หลัง
7. ห้องน้าห้องส้วม
จานวน 4 หลัง
8. อาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น
จานวน 1 หลัง
9. บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
จานวน 8 หลัง
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ผู้อานวยการ
นายอานวย นวลจันทร์

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายจิรพงษ์ โลพิศ

รองผู้อานวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์

รองผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นางเมธาวดี มณีนิล

งานบริหารงานทั่วไป
นางทัศนัย วิเศษสิทธิ์

งานวางแผนและงบประมาณ
นางภลิตา กลับวิหค

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางอรอุมา แดงมณีกุล

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางณัฐวรรณ แสงสวี

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางจิตรวรรณ แก้วสิงห์

งานบุคลากร
นางพิมสิริ อู่มาลา

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสุวิทย์ เสวรันต์

งานครูที่ปรึกษา
นางปาริสา ทวี

แผนกวิชาการบัญชี
นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์

งานวัดผลและประเมินผล
นางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์

งานการเงิน
นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย

งานความร่วมมือ
นางนิลุบล น้าเงิน

งานปกครอง
นางสาวจีรภา นาคนิยม

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางบาเพ็ญ สามัคคี

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์

งานการบัญชี
นางปนัดดา โชติกวนิช

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางภาวินี พรหมบางญวน

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางศิริรัตน์ เสวรันต์

แผนกวิชาการตลาด
นางวรรษยา บุญนรากร

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล

งานพัสดุ
นางสาวจีรา แกล้วกล้า

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางจิราภร อเนกศุภพล

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
นางเสาวลักษณ์ บุญชืน่

งานสื่อการเรียนการสอน
นางจุฑามาส รัตนะพันธ์

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวปณิชา สมุทรสารันต์

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวสุลัดดา บุญมี

งานอาคารสถานที่
นายโชคชัย รักญาติ
งานทะเบียน
นางกุสุมา ปิ่นสุภา
งานประชาสัมพันธ์
นางสิรีพร เส็นติหยะ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางกชกร ถึงวิสัย

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางกองแก้ว ลอวิดาล
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางพรทิพย์ โตสถาน
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รองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง

4

ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
1. ข้าราชการ

รวม

ชือ่ -สกุล

50

คน

(ข้าราชการครู)

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอานวย
นายอนุศิษฏ์
นางเมธาวดี
นางจุรีวรรณ
นายจิรพงษ์
น.ส.วรรณเนา

นวลจันทร์
แสงสว่าง
มณีนิล
อรัญพฤกษ์
โลพิศ
ธนวรรณพงศ์

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.3

7.

นางจรรยา

จรเสมอ

ป.ตรี

คศ.3

8.

นางปนัดดา

โชติกวนิช

ป.โท

คศ.2

9.

นางสาวจิรันตน์ตา

ศรีทองกุล

ป.โท

คศ.2

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-การบัญชีภาษีอากร
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-การบัญชีภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา
-การบัญชีอุตสาหกรรม
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-การบัญชีอุตสาหกรรม
-การบัญชีเบื้องต้น
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-การบัญชีชั้นกลาง1
-การบัญชีห้างหุ้นส่วน
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-การบัญชีห้างหุ้นส่วน
-การบัญชีเบื้องต้น
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-การบัญชีสินค้าและระบบ
บัญชีใบสาคัญ
-การบัญชีเบื้องต้น
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ

ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หน.แผนกวิชาการบัญชี

หน.งานการบัญชี
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ชือ่ -สกุล
10. นางจิราภร

อเนกศุภพล

11. นางสาววิภารัตน์

สอนวิสัย

12

แกล้วกล้า

นางสาวจีรา

13. นางจิตรวรรณ

แก้วสิงห์

14. นางบาเพ็ญ

สามัคคี

15. นางสาวกานดา

พรหมจรรย์

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.โท
คศ.3 -การบัญชีห้างหุ้นส่วน
หน.งานประกันคุณภาพ
-การประยุกต์โปรแกรมตาราง
และมาตรฐานการศึกษา
งานเพื่องานบัญชี
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชีพ
ป.โท
คศ.2 -การบัญชีต้นทุน2
หน.งานการเงิน
-การบัญชีต้นทุน1
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-การบัญชีบริหาร
-การบัญชีเบื้องต้น
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ป.โท
คศ.1 -การบัญชีชั้นสูง1
หน.งานพัสดุ
-การบัญชีต้นทุน2
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ป.โท
ครูผู้ช่วย -การบัญชีชั้นกลาง2
หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-การบัญชีเบื้องต้น
-การบัญชีภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ป.ตรี
คศ.3 -พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
หน.แผนกวิชาการเลขานุการ
-ธุรการสานักงาน
-หลักการติดต่อสื่อสาร
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
ป.โท
คศ.2 -พิมพ์ไทยเบื้องต้น
-เทคนิคการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
-เทคนิคการปฏิบัติงาน
สานักงาน
-งานจัดฝึกอบรมและ
ประชุมสัมมนา
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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ชือ่ -สกุล
16. นางสาวสุวรรณา

เจียมวิจติ รกุล

17. นางสาวจีรภา

นาคนิยม

18. นางจุฑามาส

รัตนะพันธ์

19. นางนภัสศรัณย์

รัตนพันธ์

20. นางวรรษยา

บุญนรากร

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.โท
คศ.3 -การจัดการสานักงานสมัยใหม่
-คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ
-การผลิตเอกสารเพื่องาน
สานักงาน
-ชวเลขไทยเบื้องต้น
-โปรแกรมตารางงาน
-งานจัดเตรียมบุคลากรและ
สถานที่ฯ
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
ป.โท
คศ.2 -งานสานักงานเชิงปฏิบัติการ หน.งานปกครอง
-การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
งานสานักงาน
-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
-พิมพ์ไทยเบื้องต้น
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
ป.โท
ครู
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
หน.งานสื่อการเรียน
-เทคโนโลยีดิทัลเพื่อการ
การสอน
จัดการอาชีพ
-การใช้ cloud computer
เพื่องานเลขานุการ
ป.โท
ครูผู้ช่วย -พิมพ์ไทยเบื้องต้น
-พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
-การจัดเก็บเอกสาร
-หลักการจัดการเอกสาร
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
ป.โท
คศ.2 -มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรกิจ หน.แผนกวิชาการตลาด
ค้าปลีกเบื้องต้น
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-เทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อการ
บริการลูกค้า
-การขายเบื้องต้น
-งานบริการลูกค้า
-งานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
-ศิลปะเชิงพาณิชย์
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ชือ่ -สกุล
21. นางสาวสิรีพร

เส็นติหยะ

22. นางสาวปณิชา

สมุทรสารันต์

23. นางเสาวลักษณ์

บุญชื่น

24. นางษมาพร

เอี่ยมโอภาส

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.โท
คศ.3 -หลักการตลาด
หน.งานประชาสัมพันธ์
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-การหาข้อมูลการตลาด
-ฝึกงาน
-การสร้างตราสินค้า
-การตลาดบริการ
ป.ตรี
ครู
-ธุรกิจค้าปลีกร้านค้าสะดวก
หัวหน้างานส่งเสริม
ซื้อ4
ผลิตผล การค้าและ
-การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
ประกอบธุรกิจ
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-การจัดการการขาย
-หลักการตลาด
งานส่งเสริมการตลาด
-การขายเบื้องต้น
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ป.โท
คศ.3 -ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
หน.แผนกวิชา
-ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
-การวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถุ
-เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
จัดการ
-การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย
ป.โท
คศ.3 -กฎหมายพาณิชย์
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-กฎหมายธุรกิจ
-ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ
-การบริหารงานคุณภาพใน
องค์กร
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ชือ่ -สกุล

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน

25. นายสุวิทย์

เสวรันต์

ป.โท

คศ.3

26. นางกุสุมา

ปิ่นสุภา

ป.ตรี

คศ.3

27. นางประภาวรรณ

เกษวิริยะการณ์

ป.ตรี

คศ.3

28. นางอรอุมา

แดงมณีกุล

ป.ตรี

คศ.2

29. นางพิมสิริ

อู่มาลา

ป.โท

คศ.3

30. นางสาวเดือนฉาย

ขวัญยุบล

ป.ตรี

ครู

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-คอมพิวเตอร์และการ
หน.งานศูนย์ข้อมูล
บารุงรักษา
สารสนเทศ
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
-การประกอบเครื่อง
-ฝึกงาน
-อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ
-ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
หน.งานทะเบียน
-ระบบจัดการฐานข้อมูล
-ฝึกงาน
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-โปรแกรมสานักงานขั้นสูง
-การเขียนโปรแกรม
หน.วัดผลและ
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
ประเมินผล
-พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3
-ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
-คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อ หน.งานกิจกรรม
อาชีพ
นักเรียน นักศึกษา
-คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-โปรแกรมประมวลผลคา
-ฝึกงาน
-โปรแกรมกราฟฟิก
หน.งานบุคลากร
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-โปรแกรมประมวลผลคา
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ
-งานคอมพิวเตอร์4
-คอมสารสนเทศในงานอาชีพ หน.งานอาชีวศึกษา
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
ระบบทวิภาคี
-ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
-อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ
-เทคโนโลยีดิจิทัล
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-ฝีกงาน
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ชือ่ -สกุล
31. นางกชกร

ถึงวิสัย

32. นางสาวเบญจมาศ

พรหมสถิตย์

33. นางจุฑาพร

ทองใหม่

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.โท
คศ.2 -หลักการดาเนินงานโรงแรม
หน.แผนกวิชาการโรงแรม
-การจัดการงานส่วนหน้า
และการท่องเที่ยว
โรงแรม
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-งานเครื่องดื่มตามสมัยนิยม
-งานส่วนหน้าโรงแรม
-ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
-การประกอบอาหารโรงแรม
-อาหารเพื่อสุขภาพ
ป.โท
คศ.2 -ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-งานการท่องเที่ยว
-ฝึกงาน
-การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม
-การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและ
ตัวแทนการท่องเที่ยว
-การพัฒนาองค์กรด้วยระบบ
บริหารงานคุณภาพ
-กิจกรรมสถานประกอบการ
ป.โท
คศ.2 -อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
-การพัฒนาบุคลิกภาพในงาน
ท่องเที่ยว
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-ปฏิบัติงานโรงแรม1
-ปฏิบัติงานโรงแรม6
-การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
-งานการท่องเที่ยว4
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
-ธุรกิจท่องเที่ยว
-ทรัพยากรท่องเที่ยวไทย
-การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
-มัคคุเทศก์
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ชือ่ -สกุล
34.
35.
36.
37.

นางกองแก้ว
นางเยาวดี
นางพรทิพย์
นางเสาวลักษณ์

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน
ลอวิดาล
ป.ตรี
คศ.2
ปราชญ์นครเขตต์
ป.ตรี
คศ.3
โตสถาน
ป.โท
คศ.2
ฤทธิเกษร
ป.ตรี
คศ.1

38. นางสาวสุลัดดา

บุญมี

ป.ตรี

คศ.1

39. นางณัฐวรรณ

แสงสวี

ป.โท

คศ.3

40. นางจุฑาพร

ทองรอด

ป.โท

คศ.3

41. นางนิลุบล

น้าเงิน

ป.โท

คศ.2

42. นางสาวเกศินี

เสวกวงศ์

ป.ตรี

คศ.2

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-พื้นฐานงานประดิษฐ์
หน.แผนกวิชาคหกรรมฯ
-การจัดดอกไม้
-การตัดเย็บเบื้องต้น
หน.แผนกวิชาผ้าฯ
-อาหารไทย
หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
และโภชนาการ
-อาหารไทยเบื้องต้น
-โภชนาการ
-โภชนาการเพื่อชีวิต
-อาหารไทยเบื้องต้น
-งานอาหารและโภชนาการ3
-หลักการประกอบอาหาร
ครอบครัว
-การถนอมอาหารเบื้องต้น
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
และการบริการชุมชน
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-เบเกอรี่เบื้องต้น
-งานอาหารและโภชนาการ4
-ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และการ
แต่งหน้าเค้ก
-วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจ
หน.แผนกวิชาสามัญฯ
-วิทยาศาสตร์พัฒนาอาชีพ
-วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหาร
-อังกฤษชีวิตจริง
-อังกฤษสาหรับงานโรงแรม
-อังกฤษสื่อสารธุรกิจและสังคม
-อังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
-อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หน.งานความร่วมมือ
-อังกฤษในชีวิตจริง
-อังกฤษในการนาเที่ยว
-อังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
-สนทนาภาษาอังกฤษใน
โรงแรม
-อังกฤษการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
-การเขียนอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน
-อังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
-อังกฤษเพื่อการโรงแรม
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ชือ่ -สกุล

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน

43. นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์

ป.โท

คศ.3

44. นางสาวสุมัฏฐา

ใจสมคม

ป.โท

คศ.2

45. นายโชคชัย

รักญาติ

ป.โท

คศ.3

46. นางศิริรัตน์

เสวรันต์

ป.โท

คศ.3

47. นางฤดีวรรณ

ธรรมาภิวัฒน์

ป.ตรี

คศ.2

48. นางภาวินี

พรหมบางญวน

ป.โท

คศ.2

49. นางปาริสา

ทวี

ป.โท

คศ.1

50. นางอรสา

โรยภิรมย์

ป.ตรี

คศ.2

2. ข้าราชการพลเรือน

รวม

ชือ่ -สกุล
1.

นางทัศนัย

วิเศษสิทธิ์

ป.ตรี

รวม

ชือ่ -สกุล
นายชาติชาติ

คน (ทาหน้าที่ธุรการทั่วไป)

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โทตรี)
ครูผู้สอน

3. ลูกจ้างประจา

1.

1

1

วุฒิการศึกษา
เย็นกาย

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-ทักษะภาษาไทยเชิงวิทยาชีพ หน.งานวิทยบริการและ
-ภาษาไทยพื้นฐาน
ห้องสมุด
-ภาษาไทยพื้นฐาน
-ภาษาไทยสื่อสาร
-ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
-คณิตพื้นฐานอาชีพ
หน.งานอาคารฯ
-คณิตและสถิติ
-คณิตพื้นฐานอาชีพ
หน.งานแนะแนวอาชีพ
-คณิตธุรกิจและบริการ
และการจัดหางาน
-วิทยาศาสตร์ทักษะชีวิต
-วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจ
-วิทยาศาสตร์ทักษะชีวิต
หน.งานวิจัยพัฒนาฯ
-วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจ
-วิทยาศาสตร์ทักษะชีวิต
หน.งานครูที่ปรึกษา
-พลังงานและสิ่งแวดล้อม
-วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจ
-หน้าที่พลเมือง
-ชีวิตสังคมไทย

เจ้าพนักงาน
ธุรการ
ชานาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-

หน.งานบริหารฯ

คน (ทาหน้าที่ธุรการทั่วไป)

(ป.เอก/โทตรี)

ตาแหน่ง
ครูผู้สอน

ป.7

-

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-

คนงานภารโรง
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4. พนักงานราชการ

รวม

ชือ่ -สกุล

3

คน (ทาหน้าที่สอน)

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท ตรี)

ตาแหน่ง
ครูผู้สอน

1.

นางภลิตา

กลับวิหค

ป.ตรี

-

2.

นางสาวประภาพร

สุวรรณวิธี

ป.ตรี

-

3.

นางสาวธนพร

งอกคา

ป.ตรี

-

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-หลักเศรษฐศาสตร์
-การขายเบื้องต้น
-หลักการจัดการ
-ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-งานบาร์และเครื่องดื่ม
-ธุรกิจโรงแรม
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-ปฏิบัติงานโรงแรม2
-งานซักรีด
-งานแม่บ้านโรงแรม
-ครัวและการประกอบอาหาร
-ปฏิบัติงานโรงแรม5
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
-ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคใต้
-แกะสลักผักและผลไม้
-การขายเบื้องต้น
-การจัดจาหน่ายสินค้าและบริการ
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-สื่อสารงานขายบริการ
-การปฏิบัติงานสินค้าใน
ร้านค้าปลีก
-ขายสินค้าและบริการ
-การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า
-การจัดการสินค้าและการ
ให้บริการ
-กิจกรรมสถานประกอบการ

หน.งานวางแผนและ
งบประมาณ

หน.งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา
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5. ครูต่างชาติ

รวม

ชือ่ -สกุล

6

คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการทั่วไป)
วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน

1.

Mr. Jose Cer G. Bundalian

ป.โท

-

2.

Miss Christine H. Villanueva

ป.ตรี

-

3.

Miss Laarnie Alberto Jose

ป.ตรี

-

4.

Mr. Jomar Hofilena Montanez

ป.ตรี

-

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล
-ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
-ระบบจัดการฐานข้อมูล
-อังกฤษสาหรับเทคโนโลยี
-อังกฤษเตรียมความพร้อม
-โปรแกรมประมวลผล
-อังกฤษสาหรับธุรกิจ
-คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
-อังกฤษสาหรับเทคโนโลยี
-อังกฤษเพื่อตรียมความพร้อม
-อังกฤษเพื่อการบริการ
-อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-อังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม
-อังกฤษเพื่อการโรงแรม
-อังกฤษสาหรับงานโรงแรม
-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
-อังกฤษเพื่อการบริการ
-อังกฤษเตรียมความพร้อม
-สนทนาอังกฤษในงานโรงแรม
-อังกฤษเพื่อการบริการ
-สนทนาอังกฤษในงานอาชีพ
-อังกฤษสาหรับงานคหกรรม
-อังกฤษสาหรับเทคโนโลยี
-อังกฤษเพื่อสานักงาน
-อังกฤษสาหรับงานโรงแรม
-อังกฤษเตรียมความพร้อม
-การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม
-อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-อังกฤษธุรกิจโรงแรม
-อังกฤษสาหรับงานโรงแรม
-อังกฤษสาหรับการบริการ
-อังกฤษสาหรับงานคหกรรม
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ชือ่ -สกุล

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน

5.

Mr. Whabi El Ouardi

ป.ตรี

-

6.

Mr. Pavel Pavich Golovnev

ป.ตรี

-

6. ครูจ้างสอน

รวม

ชือ่ -สกุล

12

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-โปรแกรมกราฟฟิก
-อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ
-การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
-โปรแกรมสานักงานขั้นสูง
-ธุรกิจดิจิทัลออนไลน์
-การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-ระบบจัดการฐานข้อมูล
-องค์ประกอบศิลป์
-อังกฤษสาหรับเทคโนโลยี
-อังกฤษเตรียมความพร้อมฯ
-สนทนาภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพ
-อังกฤษเพื่อการนาเสนอ
-อังกฤษสาหรับอินเตอร์เน็ต
-อังกฤษฟัง-พูด
-อังกฤษสาหรับเทคโนโลยี

คน (ทาหน้าที่สอน)

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน

1.

นางสาวจันทิมา

สาราญอินทร์

ป.ตรี

-

2.

นางสาวสุดารัตน์

ฉิมนิกร

ป.ตรี

-

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-การบัญชีเบื้องต้น
-การประยุกต์โปรแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญชี
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
-หลักการขาย
-ธุรกิจค้าปลีก5
-ธุรกิจค้าปลีกร้านค้าสะดวกซื้อ
4
-การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
-สัมมนาการตลาด
-การขายเบื้องต้น
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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6. ครูจ้างสอน

รวม

ชือ่ -สกุล
3.

นางสาวศรีสุนีย์

ทองทับ

4.

นางสาวศศิพิมพ์

จิตรจานอง

5.

นายบัลย์ญิน

ตราชู

6.

นางสาวรัชนก

พรหมมิตร

7.

นางวริศรา

นพเก้า

12

คน (ทาหน้าที่สอน)

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.ตรี
-องค์ประกอบศิลป์
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-องค์ประกอบศิลป์
-ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
-ฝึกงาน
-การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
-โปรแกรมประมวลผลคา
ป.ตรี
-หลักเศรษฐศาสตร์
-การขายเบื้องต้น
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
-หลักการจัดการ
-กฎหมายธุรกิจ
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ป.โท
-คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ในงานอาชีพ
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
-คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-ฝึกงาน
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
-ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคเหนือ
ป.ตรี
-ใบตองและแกะสลักเพื่องาน
อาหาร
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
ป.ตรี
-องค์การและการจัดการ
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
-การขายเบื้องต้น
-ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-หลักเศรษฐศาสตร์
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ชือ่ -สกุล
8.

นายอารักษ์

พลยมมา

9.

นางสาวสุธัญญา

เพชรมณี

10. นายกิตติธัช

ศรีทอง

11. นางสาวจีรนันท์

แก้วชลคราม

12. นายภาคภูมิ

ทวิชศรี

7. ลูกจ้างรายชั่วโมง

รวม

ชือ่ -สกุล
1.

นายธนัช

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.โท
-ชีวิตกับสังคมไทย
-มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
-ประวัติศาสตร์
ป.ตรี
-หน้าที่พลเมือง
-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-เพศวิถี
-ชีวิตกับสังคมไทย
-ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
ป.ตรี
-พฤติกรรมนันทนาการ
-ลีลาศเพื่อสุขภาพ
-มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ป.ตรี
-พลศึกษา
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
-มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
ป.ตรี
-อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-อังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
-อังกฤษเพื่อโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
-อังกฤษชีวิตจริง

1

คน (ทาหน้าที่สอน)

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน
เจียมวิจิตรกุล

ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
-กลยุทธ์การอ่าน-เขียน
-อังกฤษฟัง-พูด
-สนทนาภาษาอังกฤษ
-อังกฤษการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
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8. ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

ชือ่ -สกุล
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

นางสาวอุทุมพร
นางสาวจันทิมา
นางสาวสุพัตรา
นางสาวณัฐสินี
นางสาวอุ๊
นางสาวจันทิมา
นางสาวนุชจรีย์
นางจิราพร
นางสาวธนาภรณ์
นายสมชาย
นายไพโรจน์
นางสาววาโย
นายเจษฏา
นายจุมพร
นางสาวพรทิพย์
นายใช้เฮง
นายชูศักดิ์
นายสาธร
นายณัฐกร
นายทวีศักดิ์
นายชาติชัย
นายพงพิศ
นายสมโชค
นายศรายุทธ
นางสาวเรียม
นางสาวรุ่งอรุณ
นางสาววศินี
นางยุพเยาว์

สังข์แก้ว
ชัยมานะ
สายกลิ่น
โอวาท
ปัดสี
จุลเขต
สิทธิ์ภักดี
รัตนทวี
นุชเกลี้ยง
สมจิตร
กาลพิรักษ์
พงษาวดี
ตันยุชน
สาดศรี
สิทธิ์ศักดิ์
ประเสริฐกุล
พลรักดี
พลรักดี
อ่อนทุ่งนา
สืบเสาะจบ
จู่มา
พรมพานิช
ทองเจริญ
วัดนครใหญ่
ทั่งสวัสดิ์
นุชยา
คงนาสร
เงินทองรัตนกุล

39

คน (ทาหน้าที่ธุรการทั่วไป)

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ม.3
ป.7
ป.ตรี
ปวส.
ป.4
ม.3
ม.6
ม.6
ม.3
ม.6
ม.3
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
-

29. นางสาวเพือนฤดี
30. นางสาวณัฐริกา

ส่งท่ามะพลา
มากศักดิ์

ปวส.
ปวส.

-

31. นางสาวสุมินตรา
32. นางสาวบุษกร
33. นางสาวธัญลักษณ์

น้อยวรรณา
พุ่มสุวรรณ
ใจตรง

ปวส.
ปวส.
ปวส.

-

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
จนท.งานบริหารฯ
จนท.งานบริหารฯ
จนท.งานบุคลากร
จนท.งานการเงิน
จนท.งานการเงิน
จนท.งานการเงิน
จนท.งานการบัญชี
จนท.งานพัสดุ
จนท.งานพัสดุ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
จนท.งานอาคารฯ
ช่างไฟฟ้า
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
จนท.งานทะเบียน
จนท.งานทะเบียน
จนท.งานประชาสัมพันธ์
จนท.งานวางแผนฯ ,
จนท.งานส่งเสริมฯ
จนท.งานศูนย์ข้อมูลฯ
จนท.งานวิจัยฯ,
จนท.งานความร่วมมือ
จนท.งานประกันฯ
จนท.งานกิจกรรมฯ
จนท.งานครูที่ปรึกษา
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ชือ่ -สกุล

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน
ป.ตรี
-

34. นางสาวสุรางคนางค์

สอนสุด

35. นางสาวเพ็ญนภา
36. นางสาวจินตนา

คุ้มวงศ์
จิตรอักษร

ป.ตรี
ป.ตรี

-

37. นางสาวทิภากรณ์
38. นางสาวนภัทร

เทศสุวรรณ์
พรอินทร์

ป.ตรี
ปวส.

-

39. นางสาวอัญชริดา

มวลน้อย

ป.ตรี

-

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
จนท.งานโครงการพิเศษฯ ,
จนท.งานปกครอง
จนท.งานแนะแนวฯ
จนท.งานสวัสดิการฯ,
จนท.งานปกครอง
จนท.งานพัฒนาหลักสูตรฯ ,
จนท.งานวัดผลฯ ,
จนท.งานสื่อการเรียนฯ
จนท.งานอาชีวศึกษาฯ

19
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง
ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการเลขานุการ
- สาขางานการตลาด
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (MEP)
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
- สาขาวิชาการจัดการสานักงาน (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาการจัดการสานักงาน (ม.6)
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาการตลาด (ม.6)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุ กิจดิจิทลั
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุ กิจดิจิทลั (MEP)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุ กิจดิจิทลั (ม.6)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุ กิจดิจิทลั (ทวิภาคี)
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
- สาขางานการโรงแรม (MEP)
- สาขางานการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาการโรงแรม (MEP)
- สาขางานการโรงแรม (ม.6)
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
4. ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขางานแฟชั่นดีไซน์
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)

นักเรียน /นักศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2564
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น
ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2
560
575
446
420
345
0
0
2,346
120
40
40
20
120
20

141
41
40
35
133
40

114
23
32
33
113
18

375
104
112
88
366
78
80
20
20
20
20
20
20
20
40
20
20
20

40
20
20
20

25
17
11
20

72

155
39
34
31
36
40
24
39
78
42
51
43

12
10
14
10

99
51
38
57
32
30
34
30

7

10
10
193
27

34
14
7
17
20
20
20
20

10
10
80

75
19
14
11
16
20
4
19
38
22
31
23

41
20

20

ส่วนที่ 3
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
3,000,000.00
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป
8,000,000.00
ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 ที่คาดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
30,101,200.00
งบดาเนินงาน
3,450,000.00
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
12,528,000.00
งบรายจ่ายอื่น
1,018,200.00
2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน คศ.3
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
- โครงการเรียนฟรี 15 ปี
- ค่าจัดการเรียนการสอน
- อุดหนุนต่างๆ
งบรายจ่ายอื่น
- โครงการตามนโยบายต่างๆ
- รายจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา
- สารองฉุกเฉิน

58,097,400.00 บาท
11,000,000.00

บาท

47,097,400.00

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
58,097,400.00 บาท
30,101,200.00

26,000,000.00
262,000.00
730,000.00
3,109,200.00

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
3,450,000.00 บาท

2,350,000.00 บาท
1,100,000.00 บาท
บาท
12,528,000.00 บาท
4,898,000.00 บาท
7,500,000.00 บาท
130,000.00 บาท
12,018,200.00

1,018,200.00 บาท
10,500,000.00 บาท
500,000.00 บาท

บาท

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
หน่วย : บาท

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
ปวช.

749,600.00

ปวส.

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
รวม

โครงการ โครงการ
สนับสนุน
ฝึกอบรม
คชจ.ในการ วิชาชีพ
จัด
ระยะสั้น
การศึกษา
ฐาน
ตั้งแต่ระดับ สมรรถนะ
อนุบาลจน (E to E)
จบ
การศึกษาฯ

33,368,800.00 34,118,400.00 12,428,000.00

โครงการ
โครงการ
พัฒนา ผลงานวิจัยเพื่อ
รูปแบบและ
ถ่ายทอด
ยกระดับ
เทคโนโลยี
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix
it Center)

10,000.00 250,000.00

100,000.00

รายได้ฯ

โครงการปฏิรูป
โครงการ
โครงการ
โคงการ
อาชีวศึกษาเพื่อ ส่งเสริมการ ขยายและ อาชีวศึกษา
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ประกอบอาชีพ ยกระดับ
เพื่อการ
ผู้เรียนด้วย
อิสระในกลุ่ม อาชีวศึกษา พัฒนาพื้นที่
คุณภาพและ
ผู้เรียน
ทวิภาคีสู่
ระเบียง
มาตรฐานให้มี อาชีวศึกษา
คุณภาพ เศรษฐกิจ
สมรรถนะและ
มาตรฐาน ภาคใต้อย่าง
ความพร้อมเข้า
ยั่งยืน
สู่ตลาดแรงงาน

26,000.00

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

45,000.00 20,000.00 100,000.00 12,979,000.00 11,000,000.00 58,097,400.00

- งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ

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

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ

1,411,200.00 1,411,200.00

1,411,200.00

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

262,000.00 262,000.00

262,000.00

เงินประจาตาแหน่ง

5,320,000.00

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ค่าตอบพนักงานราชการ
- งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน (ขั้นต่า)

730,000.00 730,000.00

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

730,000.00

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
ปวช.

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
เงินค่าสอนพิเศษ

ปวส.

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
รวม

โครงการ โครงการ
สนับสนุน
ฝึกอบรม
คชจ.ในการ วิชาชีพ
จัด
ระยะสั้น
การศึกษา
ฐาน
ตั้งแต่ระดับ สมรรถนะ
อนุบาลจน (E to E)
จบ
การศึกษาฯ

โครงการ
โครงการ
พัฒนา ผลงานวิจัยเพื่อ
รูปแบบและ
ถ่ายทอด
ยกระดับ
เทคโนโลยี
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix
it Center)

โครงการปฏิรูป
โครงการ
โครงการ
โคงการ
อาชีวศึกษาเพื่อ ส่งเสริมการ ขยายและ อาชีวศึกษา
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ประกอบอาชีพ ยกระดับ
เพื่อการ
ผู้เรียนด้วย
อิสระในกลุ่ม อาชีวศึกษา พัฒนาพื้นที่
คุณภาพและ
ผู้เรียน
ทวิภาคีสู่
ระเบียง
มาตรฐานให้มี อาชีวศึกษา
คุณภาพ เศรษฐกิจ
สมรรถนะและ
มาตรฐาน ภาคใต้อย่าง
ความพร้อมเข้า
ยั่งยืน
สู่ตลาดแรงงาน

รายได้ฯ

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

60,000.00 60,000.00 150,000.00

150,000.00 150,000.00 360,000.00

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

340,000.00

340,000.00 600,000.00 940,000.00

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้
- ค่าใช้สอย
ค่าเช่าทรัพย์สนิ (ขั้นต่า)
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่า)
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ

42,000.00 42,000.00

ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง

100,000.00 142,000.00
120,000.00

18,000.00

18,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าเงินประกันอุบตั เิ หตุ

150,000.00 168,000.00
48,000.00 48,000.00

ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าเงินสมทบประกันสังคม

120,000.00 65,000.00 185,000.00

183,000.00 183,000.00
15,000.00 7,500.00 22,500.00 280,000.00

280,000.00 100,000.00 402,500.00
585,000.00 585,000.00

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
ปวช.

ปวส.

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
รวม

โครงการ โครงการ
สนับสนุน
ฝึกอบรม
คชจ.ในการ วิชาชีพ
จัด
ระยะสั้น
การศึกษา
ฐาน
ตั้งแต่ระดับ สมรรถนะ
อนุบาลจน (E to E)
จบ
การศึกษาฯ

โครงการ
โครงการ
พัฒนา ผลงานวิจัยเพื่อ
รูปแบบและ
ถ่ายทอด
ยกระดับ
เทคโนโลยี
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix
it Center)

โครงการปฏิรูป
โครงการ
โครงการ
โคงการ
อาชีวศึกษาเพื่อ ส่งเสริมการ ขยายและ อาชีวศึกษา
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ประกอบอาชีพ ยกระดับ
เพื่อการ
ผู้เรียนด้วย
อิสระในกลุ่ม อาชีวศึกษา พัฒนาพื้นที่
คุณภาพและ
ผู้เรียน
ทวิภาคีสู่
ระเบียง
มาตรฐานให้มี อาชีวศึกษา
คุณภาพ เศรษฐกิจ
สมรรถนะและ
มาตรฐาน ภาคใต้อย่าง
ความพร้อมเข้า
ยั่งยืน
สู่ตลาดแรงงาน

รายได้ฯ

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

- ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

150,500.00 150,500.00 177,000.00

177,000.00

327,500.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

30,000.00 30,000.00

30,000.00 60,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000.00 10,000.00

10,000.00

วัสดุการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุหนังสือ วารสารและตารา

486,000.00

486,000.00 28,000.00 514,000.00

40,000.00

40,000.00 103,900.00 143,900.00

7,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์

10,000.00

10,000.00 100,000.00

วัสดุกอ่ สร้าง

30,000.00

30,000.00

วัสดุเวชภัณฑ์

7,000.00

7,000.00

100,000.00 40,000.00 150,000.00
100,000.00 130,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่า)
ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอินเตอร์เน็ต 17,000.00

ค่าน้าประปา

130,000.00

ค่าไฟฟ้า
ค่าไปรษณีย์

40,000.00

17,000.00 250,000.00

250,000.00 12,000.00 279,000.00

130,000.00 60,000.00

60,000.00 110,000.00 300,000.00

1,100,000.00 1,100,000.00

2,000,000.00 3,100,000.00

40,000.00

20,000.00 60,000.00

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
ปวช.

ปวส.

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
รวม

โครงการ โครงการ
สนับสนุน
ฝึกอบรม
คชจ.ในการ วิชาชีพ
จัด
ระยะสั้น
การศึกษา
ฐาน
ตั้งแต่ระดับ สมรรถนะ
อนุบาลจน (E to E)
จบ
การศึกษาฯ

โครงการ
โครงการ
พัฒนา ผลงานวิจัยเพื่อ
รูปแบบและ
ถ่ายทอด
ยกระดับ
เทคโนโลยี
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix
it Center)

โครงการปฏิรูป
โครงการ
โครงการ
โคงการ
อาชีวศึกษาเพื่อ ส่งเสริมการ ขยายและ อาชีวศึกษา
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ประกอบอาชีพ ยกระดับ
เพื่อการ
ผู้เรียนด้วย
อิสระในกลุ่ม อาชีวศึกษา พัฒนาพื้นที่
คุณภาพและ
ผู้เรียน
ทวิภาคีสู่
ระเบียง
มาตรฐานให้มี อาชีวศึกษา
คุณภาพ เศรษฐกิจ
สมรรถนะและ
มาตรฐาน ภาคใต้อย่าง
ความพร้อมเข้า
ยั่งยืน
สู่ตลาดแรงงาน

รายได้ฯ

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

- งบลงุทน
3.1 ครุภณ
ั ฑ์
1) ซ่อมคอมฯ 831 แผนกวิชาการ
บัญชี
2) โต๊ะ 44 ตัว แผนกวิชาการตลาด

44,600.00 44,600.00

3) เก้าอี้ 88 ตัวแผนกวิชาการตลาด

22,000.00 22,000.00

4) โต๊ะเหล็กสานักงาน 2 ตัว แผนก
วิชาการเลขานุการ
5) ซ่อมเครื่องพิมพ์ดดี ไทย-อังกฤษ

57,200.00 57,200.00
9,800.00

9,800.00

50,000.00 50,000.00

6) โต๊ะคอมพิวเตอร์ ห้อง 231
จานวน10 ตัว แผนกวิชาการ
เลขานุการ

37,000.00 37,000.00

7) พัดลมติดผนังห้อง 722 และ 723
จานวน 5 ตัว แผนกวิชาการ
โรงแรม

12,500.00 12,500.00

8) คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สาเร็จรูป 1 ชุด แผนกวิชาการ
โรงแรมฯ

29,900.00 29,900.00

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
ปวช.

ปวส.

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
รวม

โครงการ โครงการ
สนับสนุน
ฝึกอบรม
คชจ.ในการ วิชาชีพ
จัด
ระยะสั้น
การศึกษา
ฐาน
ตั้งแต่ระดับ สมรรถนะ
อนุบาลจน (E to E)
จบ
การศึกษาฯ

โครงการ
โครงการ
พัฒนา ผลงานวิจัยเพื่อ
รูปแบบและ
ถ่ายทอด
ยกระดับ
เทคโนโลยี
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix
it Center)

โครงการปฏิรูป
โครงการ
โครงการ
โคงการ
อาชีวศึกษาเพื่อ ส่งเสริมการ ขยายและ อาชีวศึกษา
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ประกอบอาชีพ ยกระดับ
เพื่อการ
ผู้เรียนด้วย
อิสระในกลุ่ม อาชีวศึกษา พัฒนาพื้นที่
คุณภาพและ
ผู้เรียน
ทวิภาคีสู่
ระเบียง
มาตรฐานให้มี อาชีวศึกษา
คุณภาพ เศรษฐกิจ
สมรรถนะและ
มาตรฐาน ภาคใต้อย่าง
ความพร้อมเข้า
ยั่งยืน
สู่ตลาดแรงงาน

รายได้ฯ

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

20,000.00 20,000.00

9) เปลี่ยนถังแก๊สพร้อมอุปกรณ์
แผนกวิชาอาหารฯ

2,300.00

10) เครื่องสารองไฟ 1 เครื่อง งาน
พัสดุ
11) ปรับปรุงโรงอาหาร

2,300.00

300,000.00 300,000.00

60,000.00 60,000.00

12) ป้ายแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจทิ ลั
13) ฟิลม์ ติดหน้าจอ tablet 40 ชุด
แผนกวิชาสามัญ
14) ตู้เก็บเอกสาร 2 ใบ อศจ.

20,000.00 20,000.00

15) เครื่องสารองไฟ 1 เครื่อง งาน
ศูนย์ขอ้ มูลฯ

7,800.00

7,800.00

5,300.00

5,300.00

- งบเงินอุดหนุน
อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์
อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี
อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

100,000.00

100,000.00

100,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

3,350,000.00

3,350,000.00

3,350,000.00

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
ปวช.

ปวส.

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
รวม

โครงการ โครงการ
สนับสนุน
ฝึกอบรม
คชจ.ในการ วิชาชีพ
จัด
ระยะสั้น
การศึกษา
ฐาน
ตั้งแต่ระดับ สมรรถนะ
อนุบาลจน (E to E)
จบ
การศึกษาฯ

โครงการ
โครงการ
พัฒนา ผลงานวิจัยเพื่อ
รูปแบบและ
ถ่ายทอด
ยกระดับ
เทคโนโลยี
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix
it Center)

รายได้ฯ

โครงการปฏิรูป
โครงการ
โครงการ
โคงการ
อาชีวศึกษาเพื่อ ส่งเสริมการ ขยายและ อาชีวศึกษา
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ประกอบอาชีพ ยกระดับ
เพื่อการ
ผู้เรียนด้วย
อิสระในกลุ่ม อาชีวศึกษา พัฒนาพื้นที่
คุณภาพและ
ผู้เรียน
ทวิภาคีสู่
ระเบียง
มาตรฐานให้มี อาชีวศึกษา
คุณภาพ เศรษฐกิจ
สมรรถนะและ
มาตรฐาน ภาคใต้อย่าง
ความพร้อมเข้า
ยั่งยืน
สู่ตลาดแรงงาน

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

- งบรายจ่ายอื่น
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน fix it center
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ฐานสมรรถนะ (E to E)
โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนา
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่าง
ยั่งยืน
โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
โครงการจ้

45,000.00
26,000.00
250,000.00

10,000.00
10,000.00

45,000.00

45,000.00

26,000.00

26,000.00

250,000.00

250,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00
150,000.00 150,000.00

100,000.00 100,000.00

100,000.00

20,000.00

20,000.00
150,000.00

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
ปวช.

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน
ครูอาชีวศึกษา
โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพื่อคืนครูให้นกั เรียน
โครงการพัฒนาความร่วมมือ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
- โครงการ
1) โครงการพัฒนาคุณภาพและ
การบริหารจัดการด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่
21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา
2) โครงการเสริมสร้างความรู้
ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
แบบมีสว่ นร่วม
3) โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ 2565

189,600.00

ปวส.

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
รวม

โครงการ โครงการ
สนับสนุน
ฝึกอบรม
คชจ.ในการ วิชาชีพ
จัด
ระยะสั้น
การศึกษา
ฐาน
ตั้งแต่ระดับ สมรรถนะ
อนุบาลจน (E to E)
จบ
การศึกษาฯ

โครงการ
โครงการ
พัฒนา ผลงานวิจัยเพื่อ
รูปแบบและ
ถ่ายทอด
ยกระดับ
เทคโนโลยี
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix
it Center)

โครงการปฏิรูป
โครงการ
โครงการ
โคงการ
อาชีวศึกษาเพื่อ ส่งเสริมการ ขยายและ อาชีวศึกษา
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ประกอบอาชีพ ยกระดับ
เพื่อการ
ผู้เรียนด้วย
อิสระในกลุ่ม อาชีวศึกษา พัฒนาพื้นที่
คุณภาพและ
ผู้เรียน
ทวิภาคีสู่
ระเบียง
มาตรฐานให้มี อาชีวศึกษา
คุณภาพ เศรษฐกิจ
สมรรถนะและ
มาตรฐาน ภาคใต้อย่าง
ความพร้อมเข้า
ยั่งยืน
สู่ตลาดแรงงาน

รายได้ฯ

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

189,600.00

189,600.00

117,600.00 117,600.00

117,600.00

100,000.00 100,000.00

100,000.00

65,000.00

65,000.00 650,000.00 715,000.00

84,000.00

84,000.00 178,000.00 262,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
ปวช.

4) โครงการการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา
5) โครงการส่งเสริม และพัฒนา
สร้างทักษะที่จาเป็น ทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
ให้กบั นักเรียน นักศึกษา
6) โครงการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจยั ของผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
ผู้เรียน
7) โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
8) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนและผูสาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา

ปวส.

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
รวม

โครงการ โครงการ
สนับสนุน
ฝึกอบรม
คชจ.ในการ วิชาชีพ
จัด
ระยะสั้น
การศึกษา
ฐาน
ตั้งแต่ระดับ สมรรถนะ
อนุบาลจน (E to E)
จบ
การศึกษาฯ

โครงการ
โครงการ
พัฒนา ผลงานวิจัยเพื่อ
รูปแบบและ
ถ่ายทอด
ยกระดับ
เทคโนโลยี
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix
it Center)

โครงการปฏิรูป
โครงการ
โครงการ
โคงการ
อาชีวศึกษาเพื่อ ส่งเสริมการ ขยายและ อาชีวศึกษา
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ประกอบอาชีพ ยกระดับ
เพื่อการ
ผู้เรียนด้วย
อิสระในกลุ่ม อาชีวศึกษา พัฒนาพื้นที่
คุณภาพและ
ผู้เรียน
ทวิภาคีสู่
ระเบียง
มาตรฐานให้มี อาชีวศึกษา
คุณภาพ เศรษฐกิจ
สมรรถนะและ
มาตรฐาน ภาคใต้อย่าง
ความพร้อมเข้า
ยั่งยืน
สู่ตลาดแรงงาน

รายได้ฯ

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

42,000.00

42,000.00

42,000.00

88,000.00

88,000.00 3,000.00 91,000.00

23,000.00

23,000.00

23,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

640,000.00

640,000.00

640,000.00

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
ปวช.

ปวส.

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
รวม

โครงการ โครงการ
สนับสนุน
ฝึกอบรม
คชจ.ในการ วิชาชีพ
จัด
ระยะสั้น
การศึกษา
ฐาน
ตั้งแต่ระดับ สมรรถนะ
อนุบาลจน (E to E)
จบ
การศึกษาฯ

โครงการ
โครงการ
พัฒนา ผลงานวิจัยเพื่อ
รูปแบบและ
ถ่ายทอด
ยกระดับ
เทคโนโลยี
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix
it Center)

โครงการปฏิรูป
โครงการ
โครงการ
โคงการ
อาชีวศึกษาเพื่อ ส่งเสริมการ ขยายและ อาชีวศึกษา
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ประกอบอาชีพ ยกระดับ
เพื่อการ
ผู้เรียนด้วย
อิสระในกลุ่ม อาชีวศึกษา พัฒนาพื้นที่
คุณภาพและ
ผู้เรียน
ทวิภาคีสู่
ระเบียง
มาตรฐานให้มี อาชีวศึกษา
คุณภาพ เศรษฐกิจ
สมรรถนะและ
มาตรฐาน ภาคใต้อย่าง
ความพร้อมเข้า
ยั่งยืน
สู่ตลาดแรงงาน

รายได้ฯ

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

9) โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดูแลและแนะแนวผู้เรียน
10) โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้
11) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการพัฒนาจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ

31,000.00

31,000.00 53,000.00 84,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12) โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
13) โครงการขยายและยกระดับ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี

9,000.00

14) โครงการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดทาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน

- สารองเพือ่ สนับสนุนงาน
นโยบาย สอศ. กระทรวง พืน้ ที่

9,000.00 5,000.00 14,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

500,000.00 500,000.00

แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2564) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
ปวช.

ปวส.

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
รวม

โครงการ โครงการ
สนับสนุน
ฝึกอบรม
คชจ.ในการ วิชาชีพ
จัด
ระยะสั้น
การศึกษา
ฐาน
ตั้งแต่ระดับ สมรรถนะ
อนุบาลจน (E to E)
จบ
การศึกษาฯ

โครงการ
โครงการ
พัฒนา ผลงานวิจัยเพื่อ
รูปแบบและ
ถ่ายทอด
ยกระดับ
เทคโนโลยี
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix
it Center)

โครงการปฏิรูป
โครงการ
โครงการ
โคงการ
อาชีวศึกษาเพื่อ ส่งเสริมการ ขยายและ อาชีวศึกษา
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ประกอบอาชีพ ยกระดับ
เพื่อการ
ผู้เรียนด้วย
อิสระในกลุ่ม อาชีวศึกษา พัฒนาพื้นที่
คุณภาพและ
ผู้เรียน
ทวิภาคีสู่
ระเบียง
มาตรฐานให้มี อาชีวศึกษา
คุณภาพ เศรษฐกิจ
สมรรถนะและ
มาตรฐาน ภาคใต้อย่าง
ความพร้อมเข้า
ยั่งยืน
สู่ตลาดแรงงาน

รายได้ฯ
รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิน
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โครงการที่ 1
โครงการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบุคลากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิต
และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม
ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกาลังสอง
3.2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายกกาลังสอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด วิทยาลั ย อาชีว ศึกษาชุม พร ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ กษา วิ ทยาลั ย อาชีว ศึ กษาชุม พร พุ ทธศั กราช 2561 ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชี ว ศึ กษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลั กสูตรฐานสมรรถนะในการ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินนโยบายสาคัญของหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
สถานศึกษาประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โรงฝึ ก งาน ศู น ย์ วิ ท ยบริ การ สื่ อ
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและ
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
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อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานที่ 3 ดานครูผู สอนและผู บริหารสถานศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2
ครูผู้สอน รายการประเมินที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ดังนั้น หัวหน้างานบุคลากร จึงจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาเป็นการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 117 คน ผ่านการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
วิชาชีพโดยการฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของตนเอง
6.2.2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
1. โครงการสืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีครูผู้ทรงคุณค่า
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3. โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย
4. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
5. โครงการชาวอาชีวศึกษา
ชุมพรร่วมใจสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ไทย
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน

รายได้ฯ

50,000

50,000

500,000

500,000

100,000

100,000

50,000

หมายเหตุ

50,000

15,000

50,000

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

15,000

15,000

650,000

715,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของตนเอง ในการบริหารและ
จัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0
9.2 เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุ ณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ
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โครงการที่ 2
โครงการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพแบบมีส่วนร่วม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 ให้มกี ารผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศมุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม
ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

35

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 1 อาชีวศึกษายกกาลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :
TVE2S)
1.1 พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข้อ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกาลังสอง
3.4 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) นาองค์กรด้วยปรัชญา
“อาชีวศึกษายกกาลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ในด้านการอาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด วิทยาลั ย อาชีว ศึกษาชุม พร ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู สาเร็จ
การศึก ษาอาชีว ศึ กษาที่ พึง ประสงค การจัด การอาชีว ศึก ษาเปนการจัด การศึก ษาเพื่ อพั ฒ นาผู ส าเร็ จ
การศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต
ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ในประเด็นการพิจารณาที่ 1.1
ดานความรู ผู ส าเร็จ การศึกษาอาชีวศึกษามีความรู เกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต างๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทางาน โดยเนนความรู เชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ดานทักษะและ
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การประยุกตใช ผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
และการดารงชีวิตอยู ร วมกับผู อื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ ผู สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ รักษาเอกลักษณ
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม
และสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 ผูบริหารสถานศึกษา
รายการประเมินที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ดังนั้น หัวหน้างานทะเบียน จึงจัดทาโครงการโครงการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
วิชาชีพ แบบมีส่วนร่วม เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
5.1 เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
5.3 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนนักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
6.1.2 สถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี
การศึกษาที่ผ่านมา
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษาสามารถผลิตและพัฒนากาลังคนตอบสนองความต้องการของของภาคผู้ใช้
แรงงานในทุกสาขาวิชา
6.2.2 เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
1. จัดทาคู่มือสาหรับ นร. นศ.
2. โครงการจัดทาบัตร
ประจาตัว นร. นศ.
3. โครงการประชุมผู้ปกครอง
และนร. นศ.ใหม่
4. โครงการประชุมผู้ปกครอง
และนร. นศ.ทีม่ ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
5. โครงการรับสมัครนร. นศ.
ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
6. ประชุมผู้ปกครอง นร. นศ.
ชั้น ปวช.2 และ ปวส.2
7. โครงการรับ
ประกาศนียบัตร ประจาปี
การศึกษา 2563
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

78,000

78,000

70,000

70,000

17,000

17,000

2,000

2,000

45,000

45,000

20,000

20,000

65,000

19,000

30,000

30,000

178,000

262,000

หมายเหตุ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษาสามารถผลิตและพัฒนากาลังคนตอบสนองความต้องการของของภาคผู้ใช้แรงงาน
ในทุกสาขาวิชา
9.2 เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ
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โครงการที่ 3
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานวางแผนและงบประมาณ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศมุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม
ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่
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
การจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 1 อาชีวศึกษายกกาลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :
TVE2S)
1.1 พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข้อ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกาลังสอง
3.1 ปลดล็อคเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา
และการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ในด้านการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา
ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อให้การ
พัฒนาประเทศมีความต่อเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจน โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และพร้อมรองรับประเทศ
ไทยยุค 4.0 โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ
โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกาหนดกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ได้กาหนดให้สถานศึกษาพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ พร้อมจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึ กษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
ดั ง นั้ น งานวางแผนและงบประมาณ จึ ง จั ด ท าโครงการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพื่อกาหนดกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึ กษาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมจัดทาตามคาสั่ง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564 ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ 2565
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน
2,000

2,000

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

หมายเหตุ

2,000

2,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ
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โครงการที่ 4
โครงการการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 เพื่อการศึกษา
มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
ประเด็นที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัด
การความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 1 อาชีวศึกษายกกาลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :
TVE2S)
1.5 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site , On-Air , Online , On-Demand)
ข้อ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกาลังสอง
3.3 ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และนาระบบดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการดาเนินงาน
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3.4 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) นาองค์กรด้วยปรัชญา
“อาชีวศึกษายกกาลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ได้กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 ด้านการ
บริห ารจั ดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้ อม ภูมิ ทัศน์ อาคารสถานที่ ห้ องเรียน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โรงฝึ ก งาน ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ครุ ภั ณ ฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ด้าน 2.3.4 การบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สอดคล้องตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ด้านที่ 3 ดานครูผูสอนและผู บริหารสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 ผูบริหารสถานศึกษา ข้อที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และ ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน ประเด็นการพิจารณาที่ 5.4 ระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาและ ประเด็นการพิจารณาที่ 5.5
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ดังนั้น งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงจัดทาโครงการการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 117 คน ได้มีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะผู้ บ ริ ห าร ครู และบุค ลากรทางการศึ กษา มี ความพึงพอใจในระดับ มากที่ มีต่ อ
คุณภาพการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
1. โครงการผลิตสื่อมัลติมเี ดีย
ประชาสัมพันธ์
2. โครงการปรับปรุงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
3. โครงการส่งเสริม สนับสนุน
การใช้ศูนย์วิทยบริการและ
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน
20,000
15,000
2,000

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

20,000
15,000
2,000

หมายเหตุ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ (ต่อ)
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
4. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
และห้องสมุด
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน
5,000

27,000

15,000

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

หมายเหตุ

5,000

42,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียน ได้ใช้ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ

47

โครงการที่ 5
โครงการส่งเสริม และพัฒนาสร้างทักษะที่จาเป็น ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
ให้กับนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย)
งานความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศมุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิต
และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม
ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 1 อาชีวศึกษายกกาลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :
TVE2S)
1.6 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ในด้านการอาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ได้กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้สาเร็จ การศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะที่ดี 1.2 ด้านทักษะการ
ประยุกต์ใช้ของผู้สาเร็จการศึกษา 1.2.1 ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สอดคล้อง
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ด้านที่
1 ดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดังนั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ร่วมกับงานความร่วมมือจึงจัดทาโครงการส่งเสริม และพัฒนาสร้าง
ทักษะที่จาเป็น ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน
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นักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสร้างทักษะที่จาเป็น ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมนวัตกรรม ( Learning and Innovation Skills)
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
5.3 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และทักษะชีวิตเป็นไป ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษาศึกษาต่อ มีความพึงพอใจ
ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
1. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน
นักศึกษา หลักสูตร ปวช./ปวส
รูปแบบการสอน MEP
2. โครงการจัดการเรียนการสอน
Mini English Program
ประจาปีงบประมาณ 2564
3. โครงการวันฮาโลวีน
(Halloween Day)
4. โครงการวัน Christmas
ประจาปีการศึกษา 2563
5. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
(English Camp) ประจาปี
การศึกษา 2564
6. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ประจาปีการศึกษา 2564
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน

รายได้ฯ

3,000

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

หมายเหตุ

3,000

1,746,000 1,746,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

3,000

100,000

100,000

100,000

8,000 1,749,000 1,857,000

(ค่าจ้างครู
ต่างชาติ)

งบเฉพาะ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
9.2 สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษาศึกษาต่อ มีความพึงพอใจ
ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ
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โครงการที่ 6
โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัยของผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เรียน
1. ชื่อบุคคล/รับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศมุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากร ทั้งด้านงบประมาณ
และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 1 อาชีวศึกษายกกาลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :
TVE2S)
1.2 ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills , Up-Skills ,
New-Skills)
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกาลังสอง
3.4 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) นาองค์กรด้วยปรัชญา
“อาชีวศึกษายกกาลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา
ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ได้กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ เรี ยน มีการจั ดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้ บริห าร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ เรี ยน หรื อ ร่ว มกับ บุคลากร ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่ส ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีว ศึกษา พ.ศ. 2561 ด้านที่ 1 ดานผู เรียนและผู สาเร็จการศึกษา 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 จึงจัดทาโครงการ
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพัฒ นาการจั ดทานวัต กรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้ บริห าร
ครูผู้สอนและ ผู้เรียน เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ของผู้บริหาร ครูผู้สอนและ ผู้เรียน
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 117 คน ได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
6.1.2 ผลการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
ผู้เรียน ได้รับรางวัล ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและ นาไปใชประโยชนไดตาม วัตถุประสงค และ
เผยแพรสูสาธารณชน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการจั ด ท านวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์
งานวิจัยของผู้บริหาร ครูผู้สอนและ ผู้เรียนที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ /ระยะเวลา
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
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ระยะเวลา
ตุลาคม 2563– กันยายน 2564
สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
1. โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา
2. โครงการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครูผสู้ อน
3. โครงการจัดประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
สถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ปีการศึกษา 2563
4. โครงการพัฒนาผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์และ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของ
นักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วม
ประกวดในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา
2563
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน
1,000
2,000

100,000

1,000

20,000

100,000

2,000

หมายเหตุ

2,000

20,000

100,000

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

21,000

งบเฉพาะ

123,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1.1 บริหาร ครูผู้สอนและ ผู้เรียน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย และได้รับ
รางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ โดยสามารถนาไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคและเผยแพร่
สูสาธารณชน
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ
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โครงการที่ 7
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศมุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิต
และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม
ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา
หวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากร ทั้งด้านงบประมาณ
และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
ประเด็นที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและ
การจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 1 อาชีวศึกษายกกาลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :
TVE2S)
1.1 พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1.3 ยกระดับความร่วมมือและเพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น
ข้อ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกาลังสอง
3.1 ปลดล็อคเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา
และการบริหารจัดการ
3.4 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) นาองค์กรด้วยปรัชญา
“อาชีวศึกษายกกาลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ในด้านการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา
ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาตามตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อม
ทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการ
ตามแผนที่กาหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การด าเนิ น การเพื่อ พัฒ นาสถานศึก ษาให้ มีคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจั ดส่ งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี และเมื่อ
ดาเนินการจัดทามาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแล้วสถานศึกษาจะได้นาผลการดาเนินการ
กาหนดมาตรฐาน ฯ ไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช
2561 ดังกล่าว จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีว ศึกษาชุมพร พุ ทธศักราช 2561 ประกอบด้ว ย 3
มาตรฐาน 9 ประเด็นการพิจารณา
ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงจัดทาโครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นการพัฒ นาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ผลการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ ในการพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5.2 เพื่อประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
5. 3 เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. 4 เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
5. 5 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เพื่อนาไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษา
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา
6.1.2 บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
6.2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมในกระบวนการพัฒนาการศึกษา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
6.2.3 สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษาศึกษาต่อ มีความพึงพอใจ
ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน
5,000

5,000

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

5,000

5,000

หมายเหตุ
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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  อื่นๆ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (SAR)
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โครงการที่ 8
โครงการบริหารจัดการศึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิต
และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม
ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา
มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากร ทั้งด้านงบประมาณ
และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 1 อาชีวศึกษายกกาลังสอง (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)”
โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการชั้นนา
ข้อ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกาลังสอง
3.4 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) นาองค์กรด้วยปรัชญา
“อาชีวศึกษายกกาลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ในด้านการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ได้กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 ดานการนา
นโยบายสูการปฏิบัติ สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ด้านที่ 1 ดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 1.3 ผูเรียนมี
สมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ดังนั้น ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงจัดทาโครงการบริหาร
จัดการศึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้ เรีย นอาชีวศึกษา เพื่อมุ่งให้ องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็น
ผู้ ป ระกอบการแก่ ผู้ เ รี ย นผ่ า นกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมภายใต้ ศู น ย์ บ่ ม เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ การทาธุรกิจ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็ นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สามารถนา
กลไก การขับเคลื่อนผู้เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นประกอบการ หรือสามารถ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
5.4 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6.1.2 จานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า 50 คน
6.1.3 จานวนผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ สาเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็น
เจ้าของธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 คน
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6.1.4 มีการนาสิ่งประดิษฐ์ 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. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
โครงการการบริหารจัด
การศึกษาศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ ในกลุม่
ผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประกอบด้วย:- โครงการอบรมการเขียนแผน
ธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการใหม่

45,000

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

หมายเหตุ

45,000

งบเฉพาะ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ (ต่อ)
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
- โครงการพิจารณาความ
เป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
- โครงการศึกษาดูงาน
- โครงการสัมมนาและสรุปผล
การประกอบการ
- โครงการเตรียมความพร้อม
และรับการประเมินผลการ
ดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ
ระดับสถานศึกษา จังหวัด
ภาค ชาติ
รวมทั้งสิ้น

45,000

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

หมายเหตุ

45,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการดาเนินการขับเคลื่ อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีว ศึกษา
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ รายงานผลการประเมินการดาเนินงานขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
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โครงการที่ 9
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
และผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานวัดผลและประเมินผล
งานปกครอง
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิต
และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียน
ทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกาลังสอง
3.4 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) นาองค์กรด้วยปรัชญา
“อาชีวศึกษายกกาลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ในด้านการอาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ กษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศก าหนด วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พร ได้ ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษา
ของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะ
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ของผู สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู ส าเร็ จ การศึ กษาอาชี ว ศึก ษาใหมีค วามรู มี ทั ก ษะและการประยุก ตใชเปนไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ในประเด็นการ
พิจารณาที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผู สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิ ชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ รักษาเอกลักษณของชาติไทย
เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม และสอดคล้อง
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานที่ 1
ดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดังนั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และงานวัดผลและประเมินผล
จึงจัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนและผู ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อเสริ มสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผู สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จานวน 2,200 คน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนและผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและ
ผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
6.2.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา
ที่มีต่อคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผู สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใน
ระดับมากขึ้นไป
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
1. โครงการสวดทานอง
สรภัญญะในวันธรรมสวนะ
2. โครงการวันภาษาไทย
3. โครงการ day camp และ
ประดับแถบสี
4. โครงการ Fantasy
Recycle
5. โครงการวิษณุเกมส์ต้านภัย
ยาเสพติด
6. โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ
วอศ.ชุมพรเข้าค่ายแรมคืน
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
สถานศึกษาธรรมาภิบาล
8. โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน
1,000

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

1,000

2,000

2,000

17,000

17,000

8,000

8,000

60,000

60,000

19,000

19,000

10,000

10,000

380,200

380,200

หมายเหตุ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ (ต่อ)
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
9. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร
10. โครงการเชิดชูเกียรติ
คณะกรรมการ อวท.
11. โครงการการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพ
และการจัดการแข่งขันทักษะฯ
12. โครงการเตรียมความ
พร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินองค์การมาตรฐาน
ดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัดฯ
13. โครงการปลูกจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
14. โครงการอาชีวะสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงไทย
15. โครงการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการ อวท.
16. โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน
4,500

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

4,500

5,000

5,000

5,000

5,000

30,000

30,000

4,000

4,000

4,000

4,000

2,500

2,500

3,000

3,000

17. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง
18. โครงการวันวชิราวุธ

4,000

4,000

3,000

3,000

19. โครงการวิทยาลัยสวยด้วยมือเรา

800

800

หมายเหตุ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ (ต่อ)
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
20. โครงการพัฒนานักเรียน
นักศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
21. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร
22. โครงการสวนสนามวัน
คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
23. โครงการอาชีวะสืบสาน
ประเพณีไทย ร่วมใจ
ถวายเทียนพรรษา
24. โครงการวันไหว้ครู

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน
3,000

10,000

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

หมายเหตุ

3,000

10,000

3,000

3,000

5,000

5,000

45,000

45,000
งบเฉพาะจาก
หน่วยงาน
ภายนอก

25. โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชน
26. โครงการวันสุนทรภู่

2,000

2,000

27. โครงการ To Be
Number One ต้านภัย
ยาเสพติด
28. โครงการขับขี่ปลอดภัย
สร้างวินัยจราจร ประจาปี
2564
29. โครงการสืบสานประเพณี
กตัญญูกตเวทีแด่ครูผู้มี
พระคุณ
30. โครงการลูกเสือช่อสะอาด

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

3,000

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 การดาเนินโครงการ (ต่อ)
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
33. โครงการห้องเรียน
คุณธรรม
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน
1,000

14,000

635,000

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

หมายเหตุ

1,000
649,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อ
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ
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โครงการที่ 10
โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานครูที่ปรึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิต
และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม
ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกาลังสอง
3.4 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) นาองค์กรด้วยปรัชญา
“อาชีวศึกษายกกาลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ในด้านการอาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด วิทยาลั ย อาชีว ศึกษาชุม พร ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู สาเร็จ
การศึก ษาอาชีว ศึ กษาที่ พึง ประสงค การจัด การอาชีว ศึก ษาเปนการจัด การศึก ษาเพื่ อพั ฒ นาผู ส าเร็ จ
การศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค ในประเด็นการพิจารณา
ที่ 1.1 ดานความรู ผู สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู เกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จ
จริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ดานทักษะ
และการประยุกตใช ผู ส าเร็จการศึกษาอาชีว ศึกษามีทักษะที่จาเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิช าชีพ
และทั ก ษะชี วิ ต เปนไปตาม มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต ละระดั บ การศึ ก ษา สามารถประยุ ก ต ใช้
ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู ร วมกับผู อื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะที่ดี ประเด็น การพิจารณาที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริย ธรรม และคุณลั กษณะที่พึงประสงค
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ผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของ
ตนเองตาม ระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึก
รักษสิ่งแวดลอม และสอดคล้องตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานที่ 1 ดานผู เรียนและผู สาเร็จการศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1
การดูแลและแนะแนวผูเรียน ประเด็นการพิจารณาที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาตอของผูสาเร็จการศึกษา
ดังนั้น งานครูที่ปรึกษา และงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงจัดทาโครงการพัฒนา
ศักยภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรีย น เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ ได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
5.1 เพื่อดูแลให้คาปรึกษาและแนะแนวผู้เรียน
5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
5.3 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เรียนมีการออกกลางคันลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 ของทั้งหมด
6.1.2 ครูที่ปรึกษาทุกคนมีการดูแลและให้คาปรึกษาผู้เรียน
6.1.3 สถานศึกษามีการเพิ่มปริมาณผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 5 เทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษาสามารถผลิตและพัฒนากาลังคนตอบสนองความต้องการของของภาคผู้ใช้
แรงงานในทุกสาขาวิชา
6.2.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา ที่มี
ต่อคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
1. โครงการลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา
- โครงการโฮมรูมแก่ นร. นศ.
- โครงการเยีย่ มบ้าน หอพัก
บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของ
ผู้เรียน
- โครงการประชุมผู้ปกครอง
นร. นศ.ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การออกกลางคัน
- โครงการติดตามผู้เรียน
อาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน
กลับเข้าสูร่ ะบบการศึกษา
- โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและหารายได้ระหว่าง
เรียนแก่นักเรียน นักศึกษา

26,000

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

หมายเหตุ

26,000

งบเฉพาะ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ (ต่อ)
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
- โครงการคัดกรองและจัดทา
ระบบฐานข้อมูลของ นร. นศ
- โครงการจัดทาแฟ้มประวัติ
ประจาตัวผู้เรียน
2. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ
อาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา
2564
3. โครงการติดตามผูส้ าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2563
4. โครงการปฐมนิเทศพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม นร. นศ.
ใหม่ ปีการศึกษา 2564
5. โครงการมอบทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2564
6. โครงการการปฏิบัติงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน

รายได้ฯ

20,000

20,000

1,000

1,000
50,000

10,000

26,000

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

21,000

10,000

หมายเหตุ

50,000

10,000
3,000

3,000

53,000

110,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษาสามารถผลิตและพัฒนากาลังคนตอบสนองความต้องการของของภาคผู้ใช้แรงงาน
ในทุกสาขาวิชา
9.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อ
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผู สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ
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โครงการที่ 11
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศมุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิต
และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียน
ทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่ เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 1 อาชีวศึกษายกกาลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :
TVE2S)
1.6 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล
ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
2.1 จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสาหรับประชาชน”
ในสถานศึกษา
ข้อ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกาลังสอง
3.4 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) นาองค์กรด้วยปรัชญา
“อาชีวศึกษายกกาลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ในด้านการอาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด วิทยาลั ย อาชีว ศึกษาชุม พร ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
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แห่งการเรียนรู้ ประเด็นการพิจารณา 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สถานศึกษา
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในการจัด การศึกษา การจัดการทรัพยากร
ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและ คนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รายการประเมินที่ 3.1.1 การบริหารจัดการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ และสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม ประเด็นการพิจารณาที่ 4.3 การบริการชุมชนและ
จิตอาสา
ดังนั้น หัวหน้าแผนกหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน จึงจัดทาโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
5.1 เพื่อให้ปลูกฝัง ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนกวิชา จานวน 8 แผนกวิชา มีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
6.1.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จานวน 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 ผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
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2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
1. โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน
2. โครงการการบริการวิชาการ
และวิชาชีพของแผนกวิชา
3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
หลักสูตระยะสั้น และ 108 อาชีพ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน

250,000

20,000
10,000
260,000

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

หมายเหตุ

250,000

งบเฉพาะ

20,000
10,000

20,000

งบเฉพาะ

280,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการกิจกรรม
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
9.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อ
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผู สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ
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โครงการที่ 12
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ
1. ชื่อบุคคล/รับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิต
และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวัง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 1 อาชีวศึกษายกกาลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :
TVE2S)
1.1 พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ในด้านการอาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีครูที่มี
คุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จใน
การดาเนินนโยบายสาคัญของหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาสอดคล้องตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึ กษาตามมาตรฐานการอาชีว ศึกษา พ.ศ. 2561 ดานที่ 2
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
และประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ
ดังนั้น งานพัฒนาหลั กสูตรและการจัดการเรียนการสอน จึงจัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาคัญเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
5.2 เพื่อจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ (พัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ)
5.3 เพื่อนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ
5.4 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนสาขาวิช าหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป
6.1.2 จานวนครูผูสอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญและ
นาไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป
6.1.3 จานวนครูผูสอนที่ได้รับการนิเทศการสอนโดยมีผลการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะทางทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องของสถานประกอบการ
6.2.2 ครูผู้สอนมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตาม มาตรฐานตาแหนง สายงานครูผูสอน
ประกอบดวยการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
1. โครงการประชุมคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่าย ดาเนินการพิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกหนังสือ
เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
3. โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรูสกู ารปฏิบตั ิที่เนนผูเรียน
เปน สาคัญ
4. โครงการประเมินคุณภาพ
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
5. โครงการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน
1,000

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

หมายเหตุ

1,000

5,000

5,000

3,000

3,000

1,000

1,000

2,000

2,000

12,000

12,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สาขาวิช าหรื อสาขางานมี ก ารพัฒ นาหลั ก สู ตรฐานสมรรถนะ หรื อปรั บปรุง รายวิช า หรื อ
ปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
9.2. ครูผูสอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญและนาไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
9.3. ครูผูสอนที่ได้รับการนิเทศการสอนโดยมีผลการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพระดับดีขึ้น
ไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(SAR)
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โครงการที่ 13
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานวัดผลประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิต
และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียน
ทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 1 อาชีวศึกษายกกาลังสอง (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
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ในด้านการอาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด วิทยาลั ย อาชีว ศึกษาชุม พร ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีครูที่มี
คุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จใน
การดาเนินนโยบายสาคัญของหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาสอดคล้องตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึ กษาตามมาตรฐานการอาชีว ศึกษา พ.ศ. 2561 ดานที่ 1
ดานผูเรียนและผูสาเร็จการศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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ดังนั้ น งานวัดผลประเมิน ผล จึ งจัดทาโครงการทดสอบมาตรฐานวิช าชีพ เป็นการพัฒ นาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2563 และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(V-NET)
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
วิชาชีพ และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2563
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
วิชาชีพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้เพื่อรับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
(V-NET)
2. โครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)
3. โครงการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ
4. โครงการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ
5. โครงการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษา
อังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะสาหรับ
ใช้ในการประกอบอาชีพ
(CFER/TOEIC/TOEFL)
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน
1,000

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

1,000

2,000

2,000

3,000

3,000

6,000

หมายเหตุ

3,000

3,000

5,000

5,000

8,000

14,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นัก เรี ย น นั ก ศึก ษา ระดั บ ปวช.3 และ ปวส.2 มี ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ
มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ
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โครงการที่ 14
โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิต
และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียน
ทุกกลุ่ม ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากร ทั้งด้านงบประมาณและ
บุคลากรได้อย่างคุ้มค่า
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 1 อาชีวศึกษายกกาลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :
TVE2S)
1.1 พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1.2 ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills , Up-Skills ,
New-Skills)
1.3 ยกระดับความร่วมมือและเพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชน
อย่างเข้มข้น
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
1.6 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล
ข้อ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกาลังสอง
3.4 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) นาองค์กรด้วยปรัชญา
“อาชีวศึกษายกกาลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”
3.6 เปิดกว้างการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาของภาคเอกชน
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
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
จัดให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด วิทยาลั ย อาชีว ศึกษาชุม พร ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลั กสูตรฐานสมรรถนะในการ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินนโยบายสาคัญของหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
สถานศึกษา ในประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 ดานการนานโยบายสู การปฏิบัติ และสอดคล้องตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานที่ 4 ดานการ
มีสวนรวม ประเด็นการพิจารณาที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงจัดทาโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวน นักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
เพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
6.2.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษาระบบ
ทวิภาคี ในระดับมากขึ้นไป
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
1. โครงการสารวจความพร้อม
ของสถานประกอบการ
หน่วยงาน องค์การในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีร่วมกับสถานศึกษา
2. โครงการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
3. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษาและประชุม
ผู้ปกครองในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภาค
เรียนที่ 2/2563 และภาคเรียน
ที่ 1/2564

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

2,000

2,000

10,000

10,000

20,000

6,000

26,000

หมายเหตุ
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
4. โครงการนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนหรือการ
ฝึกอาชีพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. โครงการติดตามผูส้ าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

5,000

5,000

3,000

3,000

20,000

20,000

6,000

หมายเหตุ

46,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ
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โครงการที่ 15
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานสื่อการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิต
และพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียน
ทุกกลุ่ม ทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 1 อาชีวศึกษายกกาลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System :
TVE2S)
1.5 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site , On-Air , Online , On-Demand)
ข้อ 3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกาลังสอง
3.3 ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และนาระบบดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ในด้านการอาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด วิทยาลั ย อาชีว ศึกษาชุม พร ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ กษา วิ ทยาลั ย อาชีว ศึ กษาชุม พร พุ ทธศั กราช 2561 ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชี ว ศึ กษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ 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 รายการประเมินที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
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ดังนั้น งานสื่อการเรียนการสอน จึงจัดทาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในการการสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.2 จานวนครูผูสอนที่มีการดาเนินการจัดทาและใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผู สอนมีและใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษามีความรู มีทักษะและการ
ประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ประเภทรายจ่าย

งปม.
โครงการ
โครงการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดทาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
อุดหนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม
จัดการเรียน
พัฒนา
การสอน
ผู้เรียน
3,000

3,000

รายได้ฯ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

หมายเหตุ

3,000

3,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผูสอนมีและใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษามีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ

ปฏิทินการปฏิบัตริ าชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/

งบประมาณ

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2564

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ที่ใช้จา่ ย

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 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 รวมเป็นเงิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ

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

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 งานตามภาระงานประจา
1.1 งบดาเนินงาน
1.2 งบลงทุน

678,400.00

328,400.00

300,000.00

50,000.00

678,400.00

ครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้าง
1 ซ่อมคอมฯ 831

44,600.00

44,600.00

2 โต๊ะ จานวน 44 ตัว

การตลาด

57,200.00

57,200.00

3 เก้าอี้ จานวน 88 ตัว

การตลาด

22,000.00

22,000.00

4 โต๊ะเหล็กสานักงาน จานวน 2 ตัว

การเลขานุการ

9,800.00

9,800.00

5 ซ่อมเครื่องพิมพ์ดดี ไทย-อังกฤษ

การเลขานุการ

6 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ห้อง 231 จานวน 10 ตัว

การเลขานุการ

37,000.00

37,000.00

7 พัดลมติดผนังห้อง 722 และ 723 จานวน
5 ตัว
8 คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูป 1 ชุด

การโรงแรมฯ

12,500.00

12,500.00

การโรงแรมฯ

29,900.00

29,900.00

อาหารฯ

20,000.00

20,000.00

พัสดุ

2,300.00

2,300.00

9 เปลี่ยนถังแก๊สพร้อมอุปกรณ์
10 เครื่องสารองไฟ จานวน 1 เครื่อง
11 ปรับปรุงโรงอาหาร

50,000.00

อาคารฯ

300,000.00

50,000.00

300,000.00

12 ป้ายแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั

เทคโนโลยีฯ

60,000.00

60,000.00

13 ฟิล์มติดหน้าจอ tablet จานวน 40 ชุด

สามัญฯ

20,000.00

20,000.00
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บัญชี

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/

งบประมาณ

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2564

งบรายจ่าย/รายการ
14 ตู้เก็บเอกสาร จานวน 2 ใบ

งาน/แผนก ที่ใช้จา่ ย

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 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 รวมเป็นเงิน
7,800.00
7,800.00

15 เครื่องสารองไฟ จานวน 1 เครื่อง

ศูนย์ข้อมูล

อศจ.

5,300.00

5,300.00

1,051,000.00 8,000.00 19,000.00 98,000.00

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

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

65,000.00

2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพและการบริหาร บุคลากร
จัดการด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของ
สถานศึกษา
2.2 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทะเบียน
ทางวิชาการ/วิชาชีพแบบมีส่วนร่วม
วางแผนฯ

2.4 โครงการการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
2.5 โครงการส่งเสริม และพัฒนาสร้างทักษะที่
จาเป็น ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ให้กบั นักเรียน นักศึกษา
2.6 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้บริหาร ครูผู้สอน
และผู้เรียนฒนาระบบการประกันคุณภาพ
2.7 โครงการพั
การศึกษาภายในสถานศึกษา
2.8 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

ศูนย์ข้อมูล/
วิทยบริการฯ
ความร่วมมือ/
การโรงแรมฯ/
หลักสูตร
วิจัยฯ/สามัญฯ

65,000.00

45,000.00 18,000.00

22,000.00

85,000.00
2,000.00 2,000.00

20,000.00

15,000.00 7,000.00

42,000.00

3,000.00 80,000.00

2,000.00

3,000.00

20,000.00

2,000.00

ประกันฯ

4,000.00

1,000.00

กิจกรรมฯ/
สามัญฯ/ปกครอง

15,000.00 75,000.00 44,000.00 64,000.00 44,000.00

1,000.00

88,000.00

23,000.00

5,000.00
44,000.00 124,500.00 144,500.00 45,000.00 40,000.00 640,000.00

102

2.3 โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2565

1,051,000.00

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/

งบประมาณ

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2564

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ที่ใช้จา่ ย

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 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 รวมเป็นเงิน

2.9 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลและแนะ แนะแนวฯ
แนวผู้เรียน

11,000.00

แผนกวิชา/
โครงการพิเศษฯ
หลักสูตรฯ

5,000.00

วัดผลฯ

9,000.00

อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
สื่อฯ

31,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00

20,000.00

6,000.00 6,000.00

12,000.00

9,000.00
20,000.00

6,000.00

26,000.00
3,000.00

3,000.00
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2.10 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2.11 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การพัฒนาจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น สาคัญ
2.12 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษา
2.13 โครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.14 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

20,000.00

4,498,200.00 40,600.00 25,600.00 45,600.00

3 โครงการตาม พรบ.ตามงบประมาณ
3.1 อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์

วิจัย/สามัญฯ

3.2 อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี

แนะแนวฯ

3.3 อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ศูนย์บม่ เพาะฯ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
3.5 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ ครูที่ปรึกษา
ผู้เรียนอาชีวศึกษา
3.6 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
โครงการพิเศษฯ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it
center

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

100,000.00

30,000.00
1,025,000.00

5,000.00
5,000.00

45,600.00 4,498,200.00

100,000.00
30,000.00

2,325,000.00

3,350,000.00

5,000.00 15,000.00 20,000.00

45,000.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00

26,000.00

250,000.00

250,000.00

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/

งบประมาณ

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2564

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ที่ใช้จา่ ย

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 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 รวมเป็นเงิน

3.7 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐาน
สมรรถนะ (E to E)
3.8 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ

หลักสูตรฯ

5,000.00 5,000.00

10,000.00

กิจกรรมฯ

10,000.00

10,000.00

3.9 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
3.10 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา
ทวิภาคีสู่คณ
ุ ภาพมาตรฐาน
3.11 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า

การโรงแรมฯ
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
บุคลากร

15,000.00

3.12 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู
วศึกษาดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืน
3.13 อาชี
โครงการจั

บุคลากร

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

บุคลากร

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

4
4.1
4.2
4.3

4.4

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

ความร่วมมือ

100,000.00

889,000.00

78,000.00 600,000.00

บุคลากร
ทะเบียน

30,000.00 5,000.00 50,000.00 70,000.00

78,000.00

100,000.00

6,000.00 50,000.00 889,000.00
50,000.00 650,000.00

600,000.00

30,000.00

70,000.00

ความร่วมมือ

แนะแนวฯ

100,000.00

50,000.00

178,000.00
3,000.00

3,000.00

3,000.00

53,000.00
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3.14

ครูให้นกั เรียน
โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานนานาชาติ
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./
สถานศึกษา)
โครงการพัฒนาคุณภาพและการบริหาร
จัดการด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการ/วิชาชีพแบบมีส่วนร่วม
โครงการส่งเสริม และพัฒนาสร้างทักษะที่
จาเป็น ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ให้กบั นักเรียน นักศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลและแนะ
แนวผู้เรียน

100,000.00

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ชื่อ - สกุล/

งบประมาณ

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2564

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ที่ใช้จา่ ย

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 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 รวมเป็นเงิน

4.5 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษา

วัดผลฯ

5,000.00

5,000.00
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