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แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
จังหวัดชุมพร

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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คำนำ
แผนปฏิบั ติร าชการ ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิท ยาลัยอาชีว ศึก ษาชุม พร
จังหวัดชุม พรนี้ เป็นเครื่อ งมื อสาคัญ ในการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ทั้งยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน/ปฏิบัติงานของวิทยาลั ยฯ
วิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาชุม พร ได้ด าเนิน การจัด ปรับ แผนงาน/โครงการให้ส อดคล้ องกั บ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงานหรือมุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึ กษาในด้านการจัด
การเรียนการสอน และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ท้ายนี้ วิท ยาลัยอาชีวศึกษาชุม พร จึง ได้จัดท าแผนปฏิบัติร าชการ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้อง

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
กันยายน 2564

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. 2565
- สรุปงบหน้ารายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- โครงการ
- ปฏิทินการปฏิบัตริ าชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม
และแผนใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2565

หน้า
1
2
3
4
17
18
19
35
483

1

ส่วนที่ 1 บทนำ
วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณธรรม คุณภาพ และได้
มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีทที่ ันสมัยสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒ นาก าลัง คนอาชีวศึ กษาที่มี คุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัย เครือขาย
ความรวมมือจากทุกภาคสวน
4. ส่งเสริม พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรู เพื่อการ
พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
อัตลักษณ์
“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”
เอกลักษณ์
“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาชีพ”

2

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ตั้งสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
Chumphon Vocational College
เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมือง
จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์
0-7751-1218
โทรสาร
0-7751-1234 ต่อ 127
เว็บไซต์
www.cpvc.ac.th
อีเมล
cpvc.ac@gmail.com
เนื้อที่ของสถานที่
มีเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา
มีอาคาร
รวมทั้งสิ้น 28 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 7 หลัง

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ผู้อานวยการ
นายประทีป แป้นแก้ว

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายพัฒนกิจ วงศ์ลาศ

รองผู้อานวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์

รองผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นางเมธาวดี มณีนิล

งานบริหารงานทั่วไป
นางทัศนัย วิเศษสิทธิ์

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวจันทิมา สาราญอินทร์

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางอรอุมา แดงมณีกุล

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางณัฐวรรณ แสงสวี

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางจิตรวรรณ แก้วสิงห์

งานบุคลากร
นางพิมสิริ อู่มาลา

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสุวิทย์ เสวรันต์

งานครูทปี่ รึกษา
นางปาริสา ทวี

แผนกวิชาการบัญชี
นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ์

งานวัดผลและประเมินผล
นางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์

งานการเงิน
นางจรินทร์ยา ยวงนาค

งานความร่วมมือ
นางนิลุบล น้าเงิน

งานปกครอง
นางสาวจีรภา นาคนิยม

แผนกวิชาการเลขานุการ
นางภลิตา กลับวิหค

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์

งานการบัญชี
นางปนัดดา โชติกวนิช

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางภาวินี พรหมบางญวน

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางศิรริ ัตน์ เสวรันต์

แผนกวิชาการตลาด
นางวรรษยา บุญนรากร

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล

งานพัสดุ
นางสาวจีรา แกล้วกล้า

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางจิราภร อเนกศุภพล

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
นางเสาวลักษณ์ บุญชื่น

งานสื่อการเรียนการสอน
นางจุฑามาส รัตนะพันธ์

งานอาคารสถานที่
นายกิตติพงษ์ บู้หลง

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวปณิชา สมุทรสารันต์

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวสุลัดดา บุญมี

งานทะเบียน
นางกุสุมา ปิ่นสุภา
งานประชาสัมพันธ์
นางสิรีพร เส็นติหยะ

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นางกชกร ถึงวิสัย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางกองแก้ว ลอวิดาล
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางสาวสุภาภรณ์ รักษามั่น

3

รองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายจิรพงษ์ โลพิศ

4
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
1. ข้าราชการ รวม 64 คน (ข้าราชการครู)
ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1.
2.
3.
4.
5.

นายประทีป
นายพัฒนกิจ
นางเมธาวดี
นางจุรีวรรณ
นายจิรพงษ์

แป้นแก้ว
วงค์ลาศ
มณีนิล
อรัญพฤกษ์
โลพิศ

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2

-

6.

น.ส.วรรณเนา

ธนวรรณพงศ์

ป.โท

คศ.3

7.

นางจรรยา

จรเสมอ

ป.ตรี

คศ.3

8.

นางจิราภร

อเนกศุภพล

ป.โท

คศ.3

9.

นางปนัดดา

โชติกวนิช

ป.โท

คศ.2

-การบัญชีภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา
-โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี
-การบัญชีเบื้องต้น
-การบัญชีอุตสาหกรรม
-ฝึกงาน
-กิจกรรมในสถานประกอบการ
-โปรแกรมรับบัญชีสหกรณ์
ครบวงจร
-เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
จัดการอาชีพ
-การประยุกต์โปรแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญชี
-การบัญชีเบื้องต้น
-กิจกรรมในสถานประกอบการ
-การบัญชีห้างหุ้นส่วน
-ฝึกงาน

10. นางสุจิรา
11. นางสาววิภารัตน์

มาแก้ว
สอนวิสัย

ป.ตรี
ป.โท

คศ.2
คศ.2

12. นางสาวจีรา

แกล้วกล้า

ป.โท

คศ.2

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หน.แผนกวิชาการบัญชี

หน.งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

หน.งานการบัญชี

ย้ายมา ต.ค. 64
-การบัญชีสินค้าและระบบ
ใบสาคัญ
-การบัญชีต้นทุน1
-การบัญชีชั้นกลาง2
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-งานการบัญชี4
-การบัญชีต้นทุน2
-การบัญชีชั้นสูง1
-ฝึกงาน
-การบัญชีเบื้องต้น

หน.งานพัสดุ

5

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน

13. นางจิตรวรรณ

แก้วสิงห์

ป.โท

14. นางสาวจันทิมา

สาราญอินทร์

ป.ตรี

15. นางสาวประภาพร

ฤทธิมาศ

ป.ตรี

16. นางบาเพ็ญ

สามัคคี

ป.ตรี

17. นางสาวสุวรรณา

เจียมวิจติ รกุล

ป.โท

18. นางจรินทร์ยา

ยวงนาค

ป.โท

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ครูผู้ช่วย -การบัญชีเบื้องต้น
-การบัญชีชั้นสูง2
-การบัญชีห้างหุ้นส่วน
-การบัญชีชั้นกลาง1
-งานการบัญชี3
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1
ครูผู้ช่วย -การประยุกต์โปรแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญชี
-คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ
-กิจกรรมในสถานประกอบการ
-ฝีกงาน
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1
ครูผู้ช่วย -การบัญชีสินค้าและระบบ
ใบสาคัญ
-การบัญชีเบื้องต้น
-การบัญชีชั้นกลาง1
-กิจกรรมลูกวิสามัญ1
คศ.3 -ธุรการสานักงาน
-การจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ
-ฝึกงาน
-พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา
-งานใช้เครื่องใช้สานักงาน
สมัยใหม่ฯในการผลิตเอกสาร
คศ.3 -ชวเลขไทยเบื้องต้น
-การผลิตเอกสารเพื่องาน
สานักงาน
-การจัดการสานักงานสมัยใหม่
-การโต้ตอบจดหมายในงาน
สานักงาน
-กิจกรรมในสถานประกอบการ
คศ.2 -พิมพ์ไทยเบื้องต้น
-ฝึกงาน1
-ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ
-กิจกรรมในสถานประกอบการ

หน.งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

หน.งานวางแผนและ
งบประมาณ

แผนกวิชาการเลขานุการ

หน.งานการเงิน

6

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน

19. นางสาวจีรภา

นาคนิยม

ป.โท

20. นางจุฑามาส

รัตนะพันธ์

ป.โท

21. นางนภัสศรัณย์

รัตนพันธ์

ป.โท

22. นายฐปนวรรธณ์

ประพฤติ

ป.ตรี

23. นางวรรษยา

บุญนรากร

ป.โท

24. นางสาวสิรีพร

เส็นติหยะ

ป.โท

25. นางสาวปณิชา

สมุทรสารันต์

ป.ตรี

คศ.2

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

-พิมพ์ไทยเบื้องต้น
-งานสานักงาน
-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ครู
-โปรแกรมตารางงาน
-การใช้โปแกรมสาเร็จรูปใน
งานสานักงาน
-เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
จัดการอาชีพ
-คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ
-การใช้ cloud เพื่องานเลขานุการ
-กิจกรรมในสถานประกอบการ
ครูผู้ช่วย -พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น
-การจัดเก็บเอกสาร
-หลักการจัดการเอกสาร
ครูผู้ช่วย -องค์การและการจัดการสมัยใหม่
-ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
คศ.2 -การขายเบื้องต้น
-กิจกรรมสถานประกอบการ
-ศิลปะเชิงพาณิชย์
-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-เทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อการ
บริการลูกค้า
-สัมมนาธุรกิจค้าปลีก
-ความคิดเชิงสร้างสรรค์
คศ.3 -การสื่อสารการตลาด
-หลักการตลาด
-การสื่อสารเชิงบูรณาการ
-ฝึกงาน
-ผลิตภัณฑ์
ครู
-การหาข้อมูลทางการตลาด
-งานธุรกิจค้าปลีก
-การขายเบื้องต้น
-การวิจัยการตลาด

หน.งานปกครอง

หน.งานสื่อการเรียน
การสอน

หน.แผนกวิชาการตลาด

หน.งานประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ

7
ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน

26. นางสาวสุกัญญา

แก้วเพ็ง

ป.ตรี

27. นางสาววิมล

สุพรรณดิษฐ์

ป.ตรี

28. นางเสาวลักษณ์

บุญชื่น

ป.โท

29. นายสุวิทย์

เสวรันต์

ป.โท

30. นางกุสุมา

ปิ่นสุภา

ป.ตรี

31. นางประภาวรรณ

เกษวิริยะการณ์

ป.ตรี

32. นางพิมสิริ

อู่มาลา

ป.โท

33. นางอรอุมา

แดงมณีกุล

ป.ตรี

34. นางสาวจิราพร

ศิริภิรมย์

ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

-หลักการตลาด
-การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
-การขาย
-พฤติกรรมผู้บริโภค
ครูผู้ช่วย -การจัดแสดงสินค้า
-หลักการตลาด
-การจัดจาหน่ายสินค้า
-งานการตลาด
-การจัดการขาย
ครูผู้ช่วย -งานบริการลูกค้า
-กฎหมายธุรกิจ
-งานจัดการสินค้า
-กิจกรรมในสถานประกอบการ
คศ.3 -การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
-หลักการเขียนฯ
-ระบบจัดการฐานข้อมูล
-กิจกรรมในสถานประกอบการ
คศ.3 -คอมพิวเตอร์และการบารุงรักษา
-คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คศ.3 -ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
-กิจกรรมในสถานประกอบการ
-ฝึกงาน
คศ.3 -พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล
-การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คศ.3 -ฝึกงาน
-โปแกรมประมวลผลคา
-โปรแกรมกราฟฟิก
-กิจกรรมในสถานประกอบการ
คศ.3 -คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ
-คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1
คศ.2 -การพัฒนาเว็บทางธุรกิจ
-ระบบการจัดการฐานข้อมูล
-ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์
-กิจกรรมในสถานประกอบการ
-ฝึกงาน

หน.แผนกวิชา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

หน.งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
หน.งานทะเบียน

หน.วัดผลและ
ประเมินผล
หน.งานบุคลากร

หน.งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

8

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน

35. นางสาวเดือนฉาย

ขวัญยุบล

ป.ตรี

36. นายอรรถนันท์

บัวจีน

ป.ตรี

37. นายพงศ์ยุทธ

อุดมศักดิ์

ป.ตรี

38. นางกชกร

ถึงวิสัย

ป.โท

39. นางจุฑาพร

ทองใหม่

ป.โท

คศ.1

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

-องค์ประกอบศิลป์
-โปรแกรมประมวลผลคา
-คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
-กิจกรรมในสถานประกอบการ
-ฝึกงาน
ครูผู้ช่วย -สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล
-ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์
-การเขียนโปรแกรมฯ
-เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
-งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล1
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1
ครูผู้ช่วย -การวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถุ
-งานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล2
-เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการฯ
-ระบบจัดการฐานข้อมูล
คศ.2 -ฝึกงาน
-การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม
-งานส่วนหน้าโรงแรม
-งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
-เครื่องดื่มและการผสม
เครื่องดื่ม
-งานเครื่องดื่มตามสมัยนิยม
คศ.2 -ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคใต้
-งานมัคคุเทศก์
-ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
-ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
-ทรัพยากรท่องเที่ยวไทย
-การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ท่องเที่ยว
-งานปฏิบัติงานการท่องเที่ยว4
-การจัดการธุรกิจนาเที่ยวและ
ตัวแทนการท่องเที่ยว
-ฝึกงาน
-งานปฏิบัติงานการท่องเที่ยว3

หน.งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

หน.แผนกวิชาการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว

9

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน

40. นางสาวประภาพร

สุวรรณวิธี

ป.ตรี

41. นางสาวสาริษา

โรยทองคา

ป.ตรี

42. นางกองแก้ว

ลอวิดาล

ป.ตรี

43. นางสาวดวงเนตร
44. นางสาวสุภาภรณ์

เกษอุดม
รักษามั่น

ป.ตรี
ป.ตรี

45. นางเสาวลักษณ์

ฤทธิเกษร

ป.ตรี

46. นางสาวสุลัดดา

บุญมี

ป.ตรี

47. ว่าที่รต.หญิงวราภรณ์

ชานาญการ

ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ครูผู้ช่วย -ปฏิบัติงานโรงแรม6
-งานแม่บ้านโรงแรม
-งานบาร์และเครื่องดื่ม
-แกะสลักผักผลไม้
-การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม
-ปฏิบัติงานโรงแรม5
ครูผู้ช่วย -อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
-ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคเหนือ
-การท่องเที่ยวเขิงนิเวศ
-มัคคุเทศก์
-ธุรกิจท่องเที่ยว
-ฝึกงาน
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
-การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
-กิจกรรมในสถานประกอบการ
คศ.2 -การจัดดอกไม้
-พื้นฐานงานประดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูผู้ช่วย -เทคนิคการบริหารงานคหกรรม
-งานอาหารฯ 4
-การตัดเย็บเบื้องต้น
คศ.1 -โภชนาการเพื่อชีวิต
-หลักการประกอบอาหารฯ
-กิจกรรมในสถานประกอบการ
-ขนมไทย
-อาหารไทยเบื้องต้น
คศ.2 -เบเกอรี่เบื้องต้น
-การถนอมอาหารเบื้องต้น
-กิจกรรมในสถานประกอบการ
-ฝึกงาน
คศ.1 -อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
-อาหารไทยเบื้องต้น
-การบรรจุภัณฑ์อาหาร
-ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ฯ
-การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม

หน.งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา

หน.แผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร์
ย้ายมาเดือน ต.ค. 64
หน.แผนกวิชาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
หัวหน้าแผนกวิชา
อาหารและโภชนาการ

หัวหน้างานโครงการ
พิเศษและการบริการ
ชุมชน

10
ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน

48. นางนริศรา

ปทะวานิช

ป.ตรี

49. นางณัฐวรรณ

แสงสวี

ป.โท

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ครูผู้ช่วย -โภชนาการ
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
-ฝึกงาน
-การถนอมอาหารเบื้องต้น
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
-งานอาหารและโภชนาการ3
คศ.3 -วิทย์งานธุรกิจ
-วิทย์อาชีพ
-วิทย์อาหาร
คศ.3 -ภาษาไทยพื้นฐาน

50. นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์

ป.โท

51. นางศิริรัตน์

เสวรันต์

ป.โท

คศ.3

52. นายกิตติพงษ์

บู้หลง

ป.ตรี

คศ.3

53. นางอรสา

โรยภิรมย์

ป.ตรี

คศ.2

54. นางนิลุบล

น้าเงิน

ป.โท

คศ.2

55. นางสาวสุมัฏฐา

ใจสมคม

ป.โท

คศ.2

56. นางสาวเกศินี

เสวกวงศ์

ป.ตรี

คศ.2

57. นางฤดีวรรณ

ธรรมาภิวัฒน์

ป.โท

คศ.2

58. นางภาวินี

พรหมบางญวน

ป.โท

คศ.2

59. นางปาริสา

ทวี

ป.โท

คศ.2

-คณิตพื้นฐาน
-คณิตและสถิติ
-คณิตธุรกิจและบริการ
-มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
-พลศึกษา
-เพศวิถี
-ชีวิตกับสังคมไทย
-หน้าที่พลเมือง
-อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-อังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
-อังกฤษสาหรับงานคหกรรม
-อังกฤษนาเที่ยว1
-ทักษะภาษาไทย
-ทักษะไทยพื้นฐาน
-การเขียนอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน
-อังกฤษสื่อสิ่งพิมพ์
-อังกฤษสาหรับงานธุรกิจ
-วิทย์ทักษะชีวิต
-วิทย์งานธุรกิจ
-วิทย์งานธุรกิจ
-วิทย์ทักษะชีวิต
-คณิตพื้นฐาน
-วิทย์งานธุรกิจ
-วิทย์ทักษะชีวิต

หน.แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์
หน.งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด
หน.งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
หน.งานอาคารสถานที่

หน.งานความร่วมมือ

หน.งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
หน.งานครูที่ปรึกษา
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ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
(ป.เอก/โท ตรี) ครูผู้สอน

60. นางสาวมณีรัตน์

สิทธิยากร

ป.ตรี

61. นางสาวธัญวรัตน์
62. นายอภิชาติ

แสงสว่าง
อินทรัตน์

ป.ตรี
ป.ตรี

63. นางสาวสุธัญญา

เพชรมณี

ป.ตรี

64. นายธนายุทธ

แสงประดิษฐ์

ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
คศ.1 -หน้าที่พลเมือง
-ชีวิตกับสังคมไทย
-ประวัติศาสตร์
คศ.1
ย้ายมาเดือน ต.ค. 64
ครูผู้ช่วย -ลีลาศ
-มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
-เพศวิถี
ครูผู้ช่วย -กฎหมายพาณิชย์
-หน้าที่พลเมือง
ครูผู้ช่วย -มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
-อาชีวอนามัย
-พลศึกษา
-ลูกเสือ

2. บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ชื่อ-สกุล

รวม

วุฒิการศึกษา

1

คน

ตาแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

(ป.เอก/โทตรี)

1.

นางทัศนัย

วิเศษสิทธิ์

3. ลูกจ้างประจา

ป.ตรี

รวม

ชื่อ-สกุล

เจ้าพนักงานธุรการ

1

หน.งานบริหารงานทั่วไป

คน

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

(ป.เอก/โทตรี)

1.

นายชาติชาติ

เย็นกาย

4. พนักงานราชการ

ป.7

รวม

ชื่อ-สกุล

4

พนักงานสถานที่ระดับ บ.2

คนงานภารโรง

คน

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท ตรี)

ตาแหน่ง
เลขที่

1.

นางภลิตา

กลับวิหค

ป.ตรี

3208

2.

นางสาวธนพร

งอกคา

ป.ตรี

4173

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการ
ทั่วไป
-หลักเศรษฐศาสตร์
หน.แผนกวิชาการ
-ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เลขานุการ
-การจัดสินค้า
-การขายเบื้องต้น
-การดาเนินธุรกิจขนาดย่อม
-การจัดแสดง-เติมสินค้า
-การขายสินค้าและบริการ
-การคาปลีก-ค้าส่ง
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ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท ตรี)

ตาแหน่ง
เลขที่

3.

นางสาวสุดารัตน์

ฉิมนิกร

ป.ตรี

4214

4.

นางสาวรัชนก

พรหมมิตร

ป.ตรี

4579

5. ครูต่างชาติ

รวม

ชื่อ-สกุล

6

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการ
ทั่วไป

-การป้องกันฯ
-ฝึกงาน
-การจัดจาหน่าย
-กิจกรรมในสถานประกอบการ
-สื่อสาร
-พัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
-การขายเบื้องต้น
-โครงงาน
-กิจกรรในสถานประกอบการ
-การขายตรง
-พัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1
-ปฏิบัติงาน
-ใบตองและแกะสลัก
-หลักการประกอบอาหารฯ
-การควบคุมคุณภาพอาหาร
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
-ฝีกงาน

-

-

คน
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท ตรี)

ตาแหน่ง
ครูผู้สอน

1.

Mr. Jose Cer G. Bundalian

ป.ตรี

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

2.

Miss Christine H. Villanueva

ป.ตรี

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
-องค์ประกอบศิลป์
-พื้นฐานธุรกิจดิจิทลั
-การคิดเชิงออกแบบฯ
-ธุรกิจดิจิทัลออนไลน์
-สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจ
-อังกฤษสาหรับเทคโนโลยี
-อังกฤษสาหรับสานักงาน
-ประมวลผลคา
-อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจ
-อังกฤษเพื่องานบริการ
-อังกฤษเพื่องานโรงแรม
-อังกฤษเตรียมความพร้อม
-การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม

สนับสนุน/ธุรการ
ทั่วไป
-

-
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-ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท ตรี)

ตาแหน่ง
ครูผู้สอน

3.

Miss Laarnie Alberto Jose

ป.ตรี

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

4.

Mr. Jomar Hofilena Montanez

ป.ตรี

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

5.

Mr. Whabi El Ouardi

ป.ตรี

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

6.

Mr. Pavel Pavich Golovnev

ป.ตรี

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
-งานบริหารส่วนหน้าโรงแรม
-สนทนาในงานอาชีพ
-อังกฤษเพื่อนาเสนอ
-อังกฤษสาหรับงานโรงแรม
-อังกฤษนาเสนอ
-สนทนาภาษาอังกฤษงาน
อาชีพ
-สนทนาภาษาอังกฤษในงาน
โรงแรม
-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
-อังกฤษเพื่องานบริการ
-อังกฤษอินเตอร์เน็ต
-อังกฤษเพื่องานบริการ
-อังกฤษนาเสนอ
-อังกฤษสาหรับท่องเที่ยว
-ธุรกิจโรงแรม
-อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-อังกฤษอินเตอร์เน็ต
-อังกฤษสาหรับเทคโนโลยี
-อังกฤษเพื่อเตรียมพร้อม
-ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
-โปรแกรมกราฟฟิก
-คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
-อังกฤษสาหรับเทคโนโลยี
-การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
-อังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อ
การอาชีพ
-อังกฤษเตรียมความพร้อม
-เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
อาชีพ
-สนทนาอังกฤษในอาชีพ

สนับสนุน/ธุรการ
ทั่วไป

-

-

-

-
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6. ครูอัตราจ้าง

รวม

ชื่อ-สกุล

9

คน

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท ตรี)

ตาแหน่ง
ครูผู้สอน

ป.โท

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

หนูกลิ่น

ป.ตรี

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

1..

นางจุฑาพร

ทองรอด

2.

นางสาวศิริยาภรณ์

3.

นางสาวศศิพิมพ์

จิตรจานอง

ป.ตรี

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

4.

นางสาวณัฐวดี

ศรีมหาดไทย

ป.ตรี

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

5.

นางสาวจริยา

จันทร์แดง

ป.ตรี

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

6.

นายอาทิตย์

เกิดเขาทะลุ

ป.ตรี

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
-อังกฤษชีวิตจริง
-อังกฤษการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
-การบัญชีเบื้องต้น
-การประยุกต์โปรแกรม
ตารางงานเพื่องานบัญชี
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1
-องค์การและการจัดการ
สมัยใหม่
-ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ
-หลักเศรษฐศาสตร์
-อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ
-หลักการคิดเชิงออกแบบ
วัตถุ
-กิจกรรมในสถาน
ประกอบการ
-โปรแกรมกราฟฟิก
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
-ปฏิบัติงานโรงแรม2
-ธุรกิจโรงแรม
-การประกอบอาหารโรงแรม
-หลักการดาเนินงานโรงแรม
-การตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม
-งานซักรีด
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
-อาหารเพื่อสุขภาพ
-ปฏิบัติงานโรงแรม1
-ฝึกงาน
-คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
-คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ในงานอาชีพ
-กิจกรรมในสถาน
ประกอบการ
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
-เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สนับสนุน/ธุรการ
ทั่วไป
-

-

-

-

-

-
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ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท ตรี)

ตาแหน่ง
ครูผู้สอน

7.

นางวริศรา

นพเก้า

ป.ตรี

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

8.

นางสาวจีรนันท์

แก้วชลคราม

ป.ตรี

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

9.

นายภาคภูมิ

ทวิชศรี

ป.ตรี

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

7. ลูกจ้างรายชั่วโมง

รวม

ชื่อ-สกุล

1.

นายธนัช

ชื่อ-สกุล
1.
2.
3
4.
5.

ตาแหน่ง
ครูผู้สอน

ป.โท

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว

รวม

นางสาวปวีณา
นางสาวจันทิมา
นางสาวสุพัตรา
นางสาวณัฐสินี
นางสาวอุ๊

โพธิกสิกร
ชัยมานะ
สายกลิ่น
โอวาท
ปัดสี

39

สอนวิชา
-องค์การและการจัดการ
-ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
-การพัฒนาองค์กรด้วยระบบบริหาร
-พลศึกษา
-มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
-พลังงานและสิ่งแวดล้อม/
-อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-อังกฤษเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-อังกฤษโครงงาน
-อังกฤษการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว
-อังกฤษเตรียมความพร้อม
-อังกฤษชีวิตจริง

สนับสนุน/ธุรการ
ทั่วไป
(โครงการเร่ง
ประสิทธิภาพการ
สอนครูอาชีวศึกษา)

-

-

คน (ทาหน้าที่สอน)

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท ตรี)
เจียมวิจิตรกุล

8. ลูกจ้างชั่วคราว

1

ปฏิบัติหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
-อังกฤษเพื่อการนาเสนอ
-อังกฤษฟัง-พูด
-การอ่านภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพ
-การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์

คน (ทาหน้าที่ธุรการทั่วไป)

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท ตรี)
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
จนท.งานบริหารงานทั่วไป
จนท.งานบริหารงานทั่วไป
จนท.งานบุคลากร
จนท.งานการเงิน
จนท.งานการเงิน

สนับสนุน/ธุรการ
ทั่วไป
-
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ชื่อ-สกุล
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

นางสาวนุชจรีย์
นางจิราพร
นางสาวธนาภรณ์
นายสมชาย
นายไพโรจน์
นางสาววาโย
นายเจษฏา
นายจุมพร
นางสาวพรทิพย์
นายใช้เฮง
นายชูศักดิ์
นายสาธร
นายณัฐกร
นายทวีศักดิ์
นายชาติชัย
นายพงพิศ
นายสมโชค
นายศรายุทธ
นางสาวเรียม
นางสาวรุ่งอรุณ
นางสาววศินี
นางยุพเยาว์
นางสาวเพือนฤดี
นางสาวณัฐริกา
นางสาวสุมินตรา
นางสาวบุษกร
นางสาวธัญลักษณ์
นางสาวสุรางคนางค์
นางสาวดลกมล
นางสาวจินตนา
นางสาวกนกกาญจน์
นางสาวทิภากรณ์
นางสาวนภัทร
นางสาวอัญชลีพร

สิทธิ์ภักดี
รัตนทวี
นุชเกลี้ยง
สมจิตร
กาลพิรักษ์
พงษาวดี
ตันยุชน
สาดศรี
สิทธิ์ศักดิ์
ประเสริฐกุล
พลรักดี
พลรักดี
อ่อนทุ่งนา
สืบเสาะจบ
จู่มา
พรมพานิช
ทองเจริญ
วัดนครใหญ่
ทั่งสวัสดิ์
นุชยา
คงนาสร
เงินทองรัตนกุล
ส่งท่ามะพลา
มากศักดิ์
น้อยวรรณา
พุ่มสุวรรณ
ใจตรง
สอนสุด
สะอาดอุบล
จิตรอักษร
กุลีช่วย
เทศสุวรรณ์
พรอินทร์
จิตรบรม

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

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
จนท.งานการบัญชี
จนท.งานพัสดุ
จนท.งานพัสดุ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
จนท.งานอาคารสถานที่
ช่างไฟฟ้า
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
จนท.งานทะเบียน
จนท.งานทะเบียน
จนท.งานประชาสัมพันธ์
จนท.งานวางแผนและงบประมาณ/งานส่งเสริมผลิตผลฯ
จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
จนท.งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/งานความร่วมมือ
จนท.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
จนท.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
จนท.งานครูที่ปรึกษา
จนท.งานปกครอง
จนท.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
จนท.งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา/งานปกครอง
จนท.งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน/งานวิทยบริการฯ
จนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
จนท.งานวัดผลและประเมินผล/งานสื่อการเรียนการสอน
จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

ประเภทวิชา/สาขา

นักเรียน /นักศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2564
ภาคเรียนที่ 2/2564
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ทั้งสิ้น
508
489 447 297
323 2,064

รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขางานการบัญชี
132
- สาขางานการเลขานุการ
35
- สาขางานการตลาด
55
- สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
30
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
117
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MEP)
33
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
- สาขาวิชาการจัดการสานักงาน (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาการจัดการสานักงาน (ม.6)
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาการตลาด (ม.6)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิ ัล
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิ ัล (MEP)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิ ัล (ม.6)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิ ัล (ทวิภาคี)
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
20
- สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
6
- สาขางานการโรงแรม (MEP)
12
- สาขางานการท่องเที่ยว
6
- สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาการโรงแรม (MEP)
- สาขางวิชาการโรงแรม (ม.6)
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
4. ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขางานแฟชั่นดีไซน์
- สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
62
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)

117
33
33
27
119
34

116
22
30
32
116
19

365
90
118
89
352
86
71
19
11
5
17
22
12
14
22
19
25
9

25
12
9
14

146
37
26
16
30
39
16
33
58
40
53
29

12
9
11
9

79
32
28
37
30
19
15
14

34
14
7
17
18
10
4
5

66

75
18
15
11
13
17
4
19
36
21
28
20

40
14

5

168
19

นักเรียน /นักศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2565
ภาคเรียนที่ 1/2565
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ทั้งสิ้น
560
508
489
420
297 2,274
120
40
40
20
120
20

132
35
55
30
117
33

117
33
33
27
119
34

369
108
128
77
356
87
80
20
20
20
20
20
20
20
40
20
20
20

40
20
20
20

20
6
12
6

62

151
39
31
25
37
42
32
34
62
39
45
29

18
10
4
5

85
38
41
40
38
30
24
25

14

10
10
208
34

25
12
9
14
20
20
20
20

10
10
80

71
19
11
5
17
22
12
14
22
19
25
9

66
20
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ส่วนที่ 3
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
3,383,904.26
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป
7,309,347.00
ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 ที่คาดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
39,773,510.00
งบดาเนินงาน
2,977,400.00
งบลงทุน
2,000,000.00
งบเงินอุดหนุน
12,054,533.30
งบรายจ่ายอื่น
879,200.00

68,377,894.56 บาท
10,693,251.26 บาท

บาท
บาท
57,684,643.30 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
35,074,800.00 บาท
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา
231,110.00 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
948,000.00 บาท
- เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน คศ.33,519,600.00 บาท
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
1,797,400.00 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค
1,180,000.00 บาท
งบลงทุน
- ชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมระบบ 2,000,000.00 บาท
ทดสอบความรู้และตารางเปรียบเทียบ Toeic,Toelf
งบเงินอุดหนุน
- โครงการเรียนฟรี 15 ปี
6,019,433.62 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน
5,930,099.68 บาท
- อุดหนุนต่างๆ
105,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
- โครงการตามนโยบายต่างๆ
879,200.00 บาท
- รายจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา 10,193,251.26 บาท
- สารองฉุกเฉิน
500,000.00 บาท

68,377,894.56 บาท
39,773,510.00 บาท

2,977,400.00 บาท

2,000,000.00 บาท

12,054,533.30 บาท

11,572,451.26 บาท
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โครงการที่ 1
โครงการสืบสานวัฒนธรรมความกตัญญูกตเวทีผู้ทรงคุณค่า
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบุคลากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน

37
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบอายุราชการถือเป็นบุคลากรสาคัญ
ขององค์กรที่ผ่านชีวิตการทางานอย่างทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และพลังความคิดมาเป็นเวลานาน ตลอดจน
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลัง ได้ใช้เป็นแนวทางที่จะสานต่อในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรให้ก้าวหน้าสืบต่อกันไปเป็นรุ่นๆ จนครบ
อายุราชการ งานบุคลากรได้ตระหนักถึงความสาคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่จน
ครบอายุราชการ ถือ เป็นทรัพยากรบุคคลที่ มีคุณค่าทางสัง คมขององค์ก ร เป็นผู้ท าคุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติมาเป็นเวลายาวนาน จึงได้จัดทาโครงการสืบสานวัฒนธรรมความกตัญญูกตเวทีผู้ทรงคุณค่า
เพื่อเป็นเกียรติและคาราวะผู้อาวุโส โดยความร่วมมือ ร่วมใจของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ครบอายุราชการที่ได้ทาคุณประโยชน์แก่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร
2. เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ครบอายุราชการ ตลอดจนผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า
3. เพื่อให้กาลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัตงิ านจนครบอายุราชการ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 122 คน
- เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ โดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ
2. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4. ประชุมคณะกรรมการ
5. ติดต่อสถานที่
6. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
7. ดาเนินงานตามโครงการ
8. สรุปผลการดาเนินการ
9. รายงานผล
ระยะเวลา
กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งบ รายได้สถานศึกษาฯ
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 50,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอย
1. ปูายโครงการ
2,000 บาท
2. ค่าจัดทาหนังสือทีร่ ะลึก
15,000 บาท
3. ค่าจัด สถานที่
33,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจต่อการดาเนินการจัดโครงการ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเกิดความสามัคคีกับเพื่อนร่วมงานและหมูค่ ณะ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 2
โครงการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบุคลากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา

43
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การทาให้เกิ ดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดนั้น จ าเป็นจะต้องมีทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ให้งานลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งทรัพยากรมนุษย์นั้นพึงจาเป็น
จะต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี พร้อมในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้กับองค์กร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกของวิทยาลัยฯ ให้แข็งแรง สมบูรณ์ และเป็นกาลังในการ
พัฒนาองค์กรแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มี ภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ซึ่งจะนาไปสู่การมีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตทีส่ มบูรณ์แข็งแรง สดชื่นแจ่มใส พร้อมในการปฏิบัติงานให้องค์กรต่อไป
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 122 คน
- เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ซึ่งจะนาไปสู่การมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง สดชื่น แจ่มใส พร้อมในการปฏิบัตงิ านให้องค์กรต่อไป
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ
2. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4. ประชุมคณะกรรมการ
5. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
6. จัดสถานที่
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7. ดาเนินงานตามโครงการ
8. สรุปผลการดาเนินการ
9. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอย
1. ปูายโครงการ
500 บาท
2. อาหารว่าง
500 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มี ภูมิคุ้มกันโรคทีด่ ี ซึ่งจะนาไปสู่การมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีส่ มบูรณ์แข็งแรง สดชื่นแจ่มใส พร้อมในการปฏิบัติงานให้องค์กรต่อไป
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 3
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบุคลากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
สานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษามี นโยบาย ส่ง เสริม และพัฒ นาด้านการผลิตกาลัง คน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และเพื่อเป็นการรองรับประชาคมอาเซียน
ที่กาลังจะมีขึ้น รวมทั้งความต้องการด้านตลาดแรงงานในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นการพั ฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีศักยภาพสอดคล้องกับนโยบายของสานักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และนาความรู้ที่ได้รับ มาพัฒ นาระบบการปฏิบัติงาน และเพื่อส่ง เสริมนักเรียน นัก ศึก ษาให้มี
ศักยภาพและคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่ อการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนองต่อนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพื่อนาข้อมูลการพัฒนาบุคลากรมาใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. เพื่อกระตุ้นให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาตระหนักในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทัน
เทคโนโลยี
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ และนาประสบการณ์มาปรับใช้ในการพัฒนา
งานให้มปี ระสิทธิภาพ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 122 คน
- เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนาตนเอง เพือ่ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ
2. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. สรุปผลการดาเนินการ
7. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 50,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอย
1. ปูายโครงการ
2,000 บาท
2. อาหารว่างและอาหารกลางวัน
36,800 บาท
3. ค่าที่พักวิทยากร
4,000 บาท
4. ค่าวิทยากร
7,200 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถสนองต่อนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. สามารถนาข้อมูลการพัฒนาบุคลากรมาใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความตระหนักในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยี
4. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ นาความรู้ และนาประสบการณ์มาปรับใช้ในการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 4
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบุคลากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน

53
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบันเทคโนโลยีส ารสนเทศได้ เ ข้ามามี บ ทบาทส าคัญ ต่ อการจัด การศึก ษาเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นสื่อกลางในการช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่
ครอบคลุม วิธีก ารเรี ยนรู้ห ลาย รูป แบบ อาทิ เ ช่น การเรียนรู้บ นคอมพิ วเตอร์ ( Computer Based
Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-Based Learning) และห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms)
เป็น ต้น โดยผู้เ รีย นสามารถเรียนรู้ผ่ านสื่ อเทคโนโลยี สารสนเทศได้ทุ ก ประเภท เช่ น อิ นเทอร์ เ น็ ต
(Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet)
จากที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้เล็งเห็นความสาคัญในการสนับสนุนบุคลากร
ในสังกัดอาชีวศึกษาชุมพรให้เกิดทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ให้เกิดศักยภาพ
ในการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จานวน 30 คน
2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมพร
จานวน 30 คน
3. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จานวน 30 คน
- เชิงคุณภาพ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา และเกิดทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2564
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งบ รายได้สถานศึกษาฯ
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 6,550 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอย
1. ค่าปูายโครงการ
1,200 บาท
2. ค่าช่อดอกไม้ 3 ช่อ
2,400 บาท
3. ค่าดอกไม้ไหว้พระและอุปกรณ์
700 บาท
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 90 ชุดๆละ 25 บาท 2,250 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง
เครือข่ายระหว่างสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีแก่บุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ให้เกิดศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 5
โครงการชาวอาชีวศึกษาชุมพรร่วมใจสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบุคลากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นราชประเพณีของไทยมาแต่โบราณมีหลักฐานปรากฎมาตั้งแต่
สมัยโบราณ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามมาช้านานและสิ่งที่นิยมกระทากันมาก็คือ การรดน้าดาหัวขอพร
จากผู้หลัก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและสัมมาคาราวะต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวิ ถี
ชีวิตและขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่สถาบันครอบครัวและสังคมให้
ความเคารพนับ ถือ เป็นบุคคลที่มี ป ระสบการณ์สูง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ วัฒ นธรรม
ประเพณีและผู้ค้าจุนจิตใจให้แก่บุคคลในครอบครัว
วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาชุม พรจึง ได้จัดท าโครงการชาวอาชีวศึก ษาชุม พรร่วมใจสืบ สาน
ประเพณีวันสงกรานต์ไทย เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป สร้างความสมัครสมาน
สามัคคี แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และสร้างวัฒ นธรรมอันดีในองค์กรให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึง
ความสาคัญ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีของชาวไทย
2. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันองค์กรให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 122 คน
- เชิงคุณภาพ
ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทย และสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันขององค์กร
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ
2. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4. ประชุมคณะกรรมการ
5. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
6. จัดสถานที่
7. ดาเนินงานตามโครงการ
8. สรุปผลการดาเนินการ
9. รายงานผล
ระยะเวลา
เมษายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 15,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอย
1. ปูายโครงการ
400 บาท
2. อาหารกลางวัน
6,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุ/อุปกรณ์
8,600 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ร่วมสืบสานประเพณีอันดีของชาวไทย
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคี
และความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันองค์กร
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 6
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบุคลากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตาแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูและ
หลักเกณฑ์และวิธีกาประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่มี
ความเชื่อมโยงบูรณาการกับระบบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนและการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะตาม
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กาหนด
"ข้อตกลงในการพัฒนางาน" (Performance Agreement: PA) หมายความว่าข้อตกลงที่ข้าราชการครูได้
เสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อ แสดงเจตจ านงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจาวิซา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะที่สาคัญตามหลักสูตรให้สงู ขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตาแหน่งและ
วิทยฐานะที่ดารงอยู่ สอดคล้องกับเปูาหมายและบริบทของสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลกรทาง
การศึก ษาที่ ดารงตาแหน่ง ครูทุ ก คน ต้องจัดท าข้อตกลงในการพัฒ นางานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทุ ก
ปีงบประมาณเสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อ ตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง คะแนนเต็ม 60 คะแนน ส่วนที่ 2
ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน
เต็ม 40 คะแนน เกณฑ์ผ่านจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ดัง นั้น เพื่ อ ให้ก ารประเมิ น วิท ยฐานะของข้า ราชการครู และ บุ คลากรทางการศึ ก ษามี ก าร
บูรณาการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน
คุณภาพครูคุณภาพสถานศึก ษา ได้อ ย่า งเป็นรู ป ธรรม สอดคล้องตามเจตนารมณ์ข องกฎหมายและ
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญของประเทศ งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร จึงขออนุมัติจัดทาโครงการพัฒนา
ศัก ยภาพครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ด้า นการจัดท าข้อตกลงในการพัฒ นางาน" ( Performance
Agreement: PA) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน"
(Performance Agreement: PA) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565
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2. เพื่อ ก ากั บ ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศกระบวนการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน"
(Performance Agreement: PA) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ครูและ บุคลากรทางการศึกษา วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาชุมพร เข่าร่วมโครงการพัฒ นา
ศัก ยภาพครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ด้า นการจัดท าข้อตกลงในการพัฒ นางาน" ( Performance
Agreement: PA) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565 จานวน 70 คน
- เชิงคุณภาพ
1. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่มพัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยนและสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษา เป็นผู้นาทางวิชาการและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่มพัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยนและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในการบริหารสถานศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ
2. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4. ประชุมคณะกรรมการ
5. ติดต่อสถานที่
6. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
7. ดาเนินงานตามโครงการ
8. สรุปผลการดาเนินการ
9. รายงานผล
ระยะเวลา
21 ตุลาคม 2564
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร: ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นเงินประมาณทัง้ สิ้น จานวน 2,000 บาท
จากเงิน ได้รับการสนับสนุน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร
เป็นเงินประมาณทัง้ สิ้น จานวน 10,000 บาท

งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
งบ -
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รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท ได้แก่
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
1. ค่าตอบแทนวิทยากร ประเภทบุคคลของรัฐ จานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท รวม
3,600 บาท
2. ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 8 คนๆ (ผู้บริหาร 5 คน วิทยากร 3 คนๆ ละ 35
บาท 2 ช่วงเวลา (10.30 น.และ 14.30 น.) จานวน 560 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 8 คนๆ (ผู้บริหาร 5 คน วิทยากร 3 คน คนละ 100 บาท
จานวน 800 บาท
3. ปูายโครงการ จานวน 1 ปูายๆ ละ 1,000 บาท จานวน 1,000 บาท
3. ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุ จานวน 6,040 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุคลากรทางการศึก ษา นัก เรีย น นั ก ศึก ษาเกิ ด ความพึง พอใจต่อ การ
ดาเนินการจัดโครงการ
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพและศักยภาพส่งผลต่อ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 7
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานการเงิน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ระบบการบริหารจัดการการเงินการคลังและพัสดุมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับทุกองค์กร และใน
การเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละองค์กรจะต้องมีความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และต้องคา
นึกถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากงานด้านการเงินและบั ญชี
งบประมาณ พัสดุ เป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบสูง มีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบข้อบังคับและกฎหมายด้านการเงินการคลังและพัสดุเป็นอย่างดี เพื่อให้การบริหารจัดการ
การใช้ จ่ า ยงบประมาณเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ นและส่ ง เส ริ ม ให้ ก ารบริ ห าร
งบประมาณของหน่วยงาน มีความคล่องตัวมากขึ้น
ฝุายบริหารทรัพยากร ซึ่งมีหน้าที่ในการกากับ ติดตามงานในหน้าที่ ที่สาคัญคืองานการเงิน บัญชี
และพัสดุ ในการนี้เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทั้งทักษะในการดาเนินงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความรู ความเข้าใจ
ในการนาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบไปใช้ให้ถูกต้อง และปูองกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและสร้าง
เครือข่ายระหว่างกลุ่ม ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุทุ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามเปูาหมาย
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ ให้ผู้เ ข้ารับ การฝึก อบรม ได้รับ ความรู้ ความเข้าใจถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คั บ
เกี่ยวกับการบริหารงานด้าน การเงิน บัญ ชี และพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนาไปปรับใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก อบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานให้ความสาคัญและใช้งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชีและการพัสดุและหลักการในการประสานงานกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เข่าร่วมโครงการฯ จานวน 70 คน
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- เชิงคุณภาพ
เข้ารับ การฝึก อบรมมี ความรู้ความเข้าใจและได้เ พิ่ม พู นทั ก ษะในการบริห ารจัดการ
งบประมาณและการพัสดุได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ
2. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4. ประชุมคณะกรรมการ
5. ติดต่อสถานที่
6. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
7. ดาเนินงานตามโครงการ
8. สรุปผลการดาเนินการ
9. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 10,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
10,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บ ริห าร ครูและบุคลากรทางการศึก ษา นัก เรียน นักศึก ษาเกิ ดความพึง พอใจต่อการ
ดาเนินการจัดโครงการ
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพและศักยภาพส่งผลต่อ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารงานด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถนาไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 8
โครงการจัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พรมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งมี บั ต รประจ าตั ว
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้หน่วยงานภายใน บุคคลที่มาติดต่อและหน่วยงานภายนอกทราบว่าเป็นนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย งานทะเบียน
จึงพิจารณาเห็นสมควรให้ทางวิทยาลัยฯได้จัดทาบัตรนักเรียน นักศึกษาให้มีรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย
และมีความคงทนของบัตรในการใช้งาน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้บัตรประจาตัวในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอก
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจุดบริการต่างๆของ
วิทยาลัย
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 จานวน 800 คน และนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 จานวน 500 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สามารถใช้บัตรประจาตัวเป็นหลักฐาน
สาหรับใช้ติดต่อภายในวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผลโครงการ
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ระยะเวลา
สถานที่

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งบ รายได้สถานศึกษาฯ
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 60,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอย
บัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา 60,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1 และปวส.1 มีความพึงพอใจในการได้ใช้บัตรประจาตัวในรูปแบบใหม่
2. วิทยาลัยฯสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียน นักศึกษาได้จากบัตรประจาตัว
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 9
โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยทางวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีก ารประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดูแลนักเรียน นักศึกษาให้ผู้ปกครองรับทราบ
และรับฟังข้อ เสนอแนะของผู้ปกครอง เพื่อนามาปรับปรุงวิธีการดาเนินงานให้สอดคล้องกับส ภาพของ
สังคม และเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึก ษาได้ศึกษาตามหลัก สูตรและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ชี้แจงนโยบายของวิทยาลัยฯ ให้กับผู้ปกครอง
2. ชี้แจงกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ให้ผู้ปกครองทราบ
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผูป้ กครอง
4. ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 จานวน 1,500 คน
- เชิงคุณภาพ
1. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาได้รับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ
2. วิทยาลัยฯ นาข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง มาปรับปรุงวิธกี าร ดาเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพของสังคม
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการเพือ่ มอบหมายหน้าที่
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผล ประเมินผล
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5. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
เมษายน – พฤษภาคม 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปกครองทราบและเข้าใจแนวนโยบายของวิทยาลัยฯ ด้านต่าง ๆ
2. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา
3. ปูองกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษาได้
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 10
โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยฯได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ากว่าเกณฑ์ เพื่อชี้แจงนโยบายกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดูแลนักเรียน นักศึกษาให้ผู้ปกครอง
รับทราบ และรับฟัง ข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง เพื่อนามาปรับปรุง วิธีการดาเนินงานให้สอดคล้องกั บ
สภาพของสังคม และเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาตามหลักสูตรและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ชี้แจงนโยบายของวิทยาลัยฯ ให้กับผู้ปกครอง
2. ชี้แจงกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ให้ผู้ปกครอง
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกบั ผูป้ กครอง
4. ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา
5. กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาที่มผี ลการเรียนเฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาทุกคน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
- เชิงคุณภาพ
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาได้รับทราบ และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง
เพื่อนามาปรับปรุงวิธีการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพของสังคม
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการขออนุมัติ
2. ประชุมคณะกรรมการเพือ่ มอบหมายหน้าที่
3. แจ้งให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. สรุปผล ประเมินผล
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6. รายงานผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปกครองทราบและเข้าใจแนวนโยบายของวิทยาลัยฯ ด้านต่างๆ
2. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับครู
3. ปูองกันปัญหาต่างๆทีอ่ าจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษาได้
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 11
โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

88
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผน
การศึกษาชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยน าความรู้ ไปทางทฤษฎี อั น เป็ น สากลและภู มิ ปั ญ ญาไทยมาพัฒ นาผู้ รั บ การศึ ก ษา ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติ และมี สมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลัก ษณะผู้ป ฏิบัติห รือ
ประกอบอาชีพโดยอิสระได้ และต้องจัดการอาชีวศึกษาโดยคานึงถึงการมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอานาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน ให้มี
ความสาคัญและมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกาหนดนโยบายการผลิตและ
พัฒ นากาลังคนรวมทั้ งการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึก ษา สามารถให้บ ริก ารทางการศึก ษาในด้าน
วิชาชีพ สาหรับประชาชนวัยเรียน และวัยทางาน ตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจึงได้จัดทาโครงการรับสมัครนักเรียน นักศึ กษาเข้าใหม่
ประจาปีการศึกษา 2565 เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และเป็นอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค และกาหนดแนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ได้นักเรียน
นักศึกษาตามเปูาหมาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร
2. เพื่อกาหนดแนวทางให้ได้นักเรียน นักศึกษาตามเปูาหมายทั้งปริมาณและคุณภาพ
3. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีให้สูงขึ้น
4. เพื่อพัฒนากาลังคนอาชีวะในด้านวิชาชีพในวัยเรียนและวัยทางานตามความถนัด ให้รองรับ
ความต้องการของตลาดแรงงานด้านกาลังคนสายอาชีพ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ระดับ ปวช.1 (ปกติ)

จานวน 620 คน
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-

2. นักเรียน ระดับ ปวช.1 (ทวิภาคี)
จานวน 55 คน
3. นักเรียน ระดับ ปวช.1 (MEP)
จานวน 45 คน
รวมระดับ ปวช.1
720 คน
1 . นักศึกษา ระดับ ปวส.1 (ปกติ)
จานวน 180 คน
2. นักศึกษา ระดับ ปวส.1 (ทวิภาคี)
จานวน 145 คน
3. นักศึกษา ระดับ ปวส.1 (MEP)
จานวน 45 คน
4. นักศึกษา ระดับ ปวส.1 (ม.6)
จานวน 20 คน
รวมระดับ ปวส.1
390 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนในสาขางานที่ตนเองต้องการได้

7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการและประชุม
3. ดาเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
4. ประเมินผลโครงการ
ระยะเวลา
มกราคม – เมษายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 8,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
8,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในระดับ ปวช.1 จานวน 720 คน และ ระดับ ปวส.1 จานวน 390 คน
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นสถานศึกษาทีม่ ีนักเรียน นักศึกษาและผูป้ กครองรู้จักดียงิ่ ขึ้นใน
เรื่องของการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 12
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.2 และ ปวส.2
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยทางวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.2 และ ปวส.2
เพื่อชี้แจงนโยบาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดูแลนักเรียน นักศึกษา ให้ผู้ปกครองรับทราบ และ
รับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง เพื่อนามาปรับปรุงวิธีการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพของสังคม
และเพื่อเป็นแนวทางในการที่ จ ะส่ง เสริม ให้นัก เรียน นัก ศึก ษาได้ ศึก ษาตามหลัก สูตรและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ชี้แจงนโยบายของวิทยาลัยฯ ให้กับผู้ปกครอง
2. ชี้แจงกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ให้ผู้ปกครองทราบ
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผูป้ กครอง
4. ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา
5. กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาที่มผี ลการเรียนเฉลี่ยต่ามีความตั้งใจเรียนมากขึ้น
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา จานวน 950 คน
- เชิงคุณภาพ
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาได้รับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะของผูป้ กครอง เพื่อนามา
ปรับปรุงวิธีการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพของสังคม
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการขออนุมัติ
2. ประชุมคณะกรรมการเพือ่ มอบหมายหน้าที่
3. แจ้งให้นักเรียน นักศึกษาทราบ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. สรุปผล ประเมินผล
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6. รายงานผลการดาเนินงาน
ระยะเวลา
มิถุนายน – กรกฎาคม 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 2,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปกครองทราบและเข้าใจแนวนโยบายของวิทยาลัยฯ ด้านต่าง ๆ
2. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา
3. ปูองกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษาได้
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 13
โครงการรับประกาศนียบัตร ประจาปีการศึกษา 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

98
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้แต่ละสถานศึกษา จัดทาประกาศนียบัตร
และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ในแต่ละปีการศึกษา
ได้รับประกาศนียบัตรภายในเดือนมีนาคม ดังนั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรได้ทัน
ในเดือนมีนาคม งานทะเบียนจึงได้จัดทาโครงการรับประกาศนียบัตร เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และสถาบันที่นักเรียน นักศึกษาได้จบการศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญของการสาเร็จการศึกษา
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครูและสถานศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา
4. เพื่อแสดงความยินดีแก่ผสู้ าเร็จการศึกษาทุกคน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปวช.3 จานวน 395 คน
2. นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปวส.2 จานวน 319 คน
- เชิงคุณภาพ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร
2. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครูและสถานศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
5. ประเมินผลโครงการ
ระยะเวลา
มีนาคม 2565
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สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 2,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ได้รับประกาศนียบัตร จานวน 395 คน
2. ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ได้รับประกาศนียบัตร จานวน 319 คน
3. เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผูส้ าเร็จการศึกษา ครูและสถานศึกษา
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 14
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัล ในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษาเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิผลต่อการจัดการเรียนการ
สอนและในการปฏิบั ติง าน และมี ผ ลต่อ การส่ ง เสริม คุ ณภาพชีวิต ของนัก เรี ยน นัก ศึ ก ษา ซึ่ง การจั ด
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นสิ่งจาเป็นอีกประการหนึ่งที่มี
ผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ
การปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรูข้ องวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัดกิจกรรม ที่มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่ดี มีสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับบริเวณในสถานศึกษา สอดคล้องตาม
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ในมาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ดังนั้น งานอาคารสถานที่ ฝุายบริหารทรัพยากร ตระหนักถึงความสาคัญต่อการสร้างจิตสานึก
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในสถานศึกษาจึง
มีความจาเป็นที่ จะต้องการปรับ ภูมิทั ศน์และสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศและการพัฒ นาด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงจัดทา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ให้มีความ
สวยงามและเอือ้ ต่อการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียนและการการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
2. เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในสถานศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
งานอาคารสถานที่ ฝุายบริหารทรัพยากร สามารถปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา บริเวณอาคารสานักงาน ห้องประชุมพุทธรักษาและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50
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- เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีความพึงพอใจ
ต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ในระดับความพึงพอใจ ระดับ ดีขึ้นไป
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. สารวจพื้นที่ที่ตอ้ งการปรับปรุง
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งบ รายได้สถานศึกษาฯ
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 50,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
50,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สนับสนุนด้านการบริหารจัดการและการพัฒนานักเรียน นักศึกษา
2. วิท ยาลัยฯ มี บ รรยากาศที่ เ อื้อต่อการสร้า งบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ของผู้เ รียนและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 15
โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุมสัมมนา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานอาคารสถานที่
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิท ยาลั ยอาชีว ศึก ษาชุ ม พร เป็นสถานศึก ษาสัง กั ดส านัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษา
ได้ ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน ในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) เพื่อผลิตและพัฒ นากาลัง คนด้านการอาชีวศึก ษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ โดยในด้านการบริหารจัดการได้จัดภูมิทั ศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สาขาวิชาชีพ โดยได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นสถานศึกษาที่ ประสบ
ความสาเร็จ ซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะได้รับการสนับสุนนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นสถานศึกษา
ที่มีบทบาทในการให้การศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
นอกจากนี้สถานศึกษาจาเป็นต้องจัดบริการด้านต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครองและหน่วยงานในท้องถิ่นให้เข้ามาใช้บริการ จัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ เป็นสิ่ง
ส าคั ญ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ในการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด สภาพแวดล้ อ ม
การซ่ อ มแซมอาคารสถานที่ ต่ า งๆ การปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ แ ละแหล่ ง เรี ย นรู้ สถานศึ ก ษาได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความปลอดภัยของ นักเรียน นักศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชนสภาพของอาคารเรียนต้องมีความ
ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้มีการสารวจการการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ซึ่งพบว่า
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีก ารชารุดเสียหายของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้อง
ประชุมสัม มนา ทั้ ง มี การชารุดของระบบไฟฟูา โดยเกิดจากสภาพการใช้งานตามอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ ฝูาเพดานและระบบโครงสร้างและหลัง คา เพื่อให้เ กิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของทาง
ราชการซึ่งอาจจะทาให้เกิดอัคคีภัยหรือ ความเสียหายได้ จึงต้องดาเนินการจัดทาซ่อมแซมอาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้อ งปฏิบัติการ และห้องประชุม สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อ ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟูา ฟูาเพดาน โครงสร้างและหลังคา ให้มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยสูงสูด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟูา ฟูาเพดาน โครงสร้างและหลังคา ให้มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยสูงสูด
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2. เพื่อความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนผู้ใช้
อาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน จานวน 2,200 คน
ได้ใช้อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
- เชิงคุณภาพ
1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับ
ผู้เรียน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีความ
พึงพอใจต่อการซ่อมแซมระบบไฟฟูา ฟูาเพดาน โครงสร้างและหลังคา ให้มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัย
สูงสูด ในระดับความพึงพอใจ ระดับ ดีขึ้นไป
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. สารวจอาคารสถานที่
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งบ รายได้สถานศึกษาฯ
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 100,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
100,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สนับสนุนด้านการบริหารจัดการและการพัฒนานักเรียน นักศึกษา
2. วิทยาลัยฯ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ของผู้เรียนและการการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
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3. อาคารห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัย และพร้อมที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนได้ใช้ศึกษาเรียนรู้
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 16
โครงการจัดทาป้ายทาเนียบผู้บริหารสถานศึกษาและป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พรเป็ น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาเดิมเข้าด้วยกัน คือ โรงเรียน
การช่างชุมพรและ โรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2519 แล้วใช้ชื่อใหม่ว่าโรงเรียน
เทคนิคชุมพร ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 มีชื่อใหม่ว่า
“วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ” มีรายละเอียดความเป็นมาดังต่อไปนี้ โรงเรียนการช่างชุมพร เดิมชื่อ “โรงเรียน
ประถมช่างไม้ชุมพร”เปิดทาการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2477 โดยมีนายประสงค์
รังสิวัฒน์ กรรมการจังหวัดชุมพรเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง รับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากครั้งประถมศึกษาปีที่
4 เข้าเรียนหลักสูตร 2 ปี (สังกัดอาเภอเมืองชุมพร ใช้สถานที่บ้านพักของกรรมการเป็นที่ทาการชั่วคราว
ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ในเนื้อที่ 7 ไร่ สถานที่ปัจจุบัน) พ.ศ. 2484 จัดตั้งเป็นโรงเรียนตัด
เย็บเสื้อผ้าชุมพร โดยนายสุธินด์ หิรัญรัตน์ โดยใช้พื้นที่เดิมของโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา(ปัจจุบัน คือ
โรงเรียนอนุบาลชุมพร)
พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีชุมพร
พ.ศ. 2517 เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร
พ.ศ. 2519 รวมกับโรงเรียนการช่างชุมพร และเปลี่ยนชื่อเป็น”โรงเรียนเทคนิคชุมพร”
พ.ศ. 2523 ได้รับการปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยใช้ว่า”วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
พ.ศ. 2537 ได้มีก ารย้ายบางประเภทวิชา ไปท าการสอนที่วิท ยาลัยเทคนิคชุมพร โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 วิทยาเขต ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 ตั้งอยู่ที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตาบลท่า
ตะเภา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2 ตั้งอยู่ที่ 138 ถนนอาราม หมู่ที่ 8 ตาบล
นาชะอัง อาเภอเมือง จังหวัดชุมพรวิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 และจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุ ม พร” 12 เมษายน 2554 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ก ารประกาศ แยกวิ ท ยาเทคนิ ค ชุ ม พร
ออกเป็น 2 สถานศึก ษา คือ วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาชุม พร เดิม ชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคชุม พร เขต 1
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2 ยังคงสภาพเป็นวิทยาลัยเทคนิคชุมพร
จากประวัติที่มาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้มีผู้บริหารสถานศึกษาจานวนหลายท่านที่สร้าง
คุณงามความดีให้กับราชการในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาทักษะ สร้างองค์ความรู้
ให้กับผู้เรียนจานวนหลายรุน่ ที่ผ่านมา ปัจจุบัน มีนายประทีป แปูนแก้ว ทาหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษา
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ได้ดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
เพื่ อ เป็นการยกย่อ งเชิดชูเ กี ย รติและจัด ท าประวัติ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา งานประชาสัม พัน ธ์
ฝุายบริหารทรัพยากร จึงจัดทาโครงการจัดทาปูายทาเนียบผู้บริหารสถานศึกษาและปูายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดทาปูายทาเนียบผูบ้ ริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. เพื่อจัดทาปูายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและจัดทาประวัติผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีปูายทาเนียบผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 ปูาย และปูาย
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จานวน 10 ปูาย
- เชิงคุณภาพ
ผู้บ ริ ห าร ครู และบุคลากรทางการศึก ษา นัก เรียน นัก ศึก ษาได้ยกย่องเชิด ชูเ กี ยรติ
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาวิท ยาลัยอาชีวศึก ษาชุม พร ที่ ส ร้างคุณงานมความดีให้กั บ ราชการในการบริห าร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาทักษะ สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. ประเมินโครงการ
4. สรุปและรายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งบ รายได้สถานศึกษาฯ
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 20,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอย
1. ปูายทาเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 1 ปูาย 10,000 บาท
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2. ปูายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จานวน 10 ปูาย 10,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุคลากรทางการศึก ษา นัก เรีย น นั ก ศึก ษาเกิ ด ความพึง พอใจต่อ การ
ดาเนินการจัดโครงการ
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันและ
เกิดความสามัคคีกับเพื่อนร่วมงานและหมู่คณะ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 17
โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาชุม พร มี ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาวิท ยาลัยที่ เ น้นการสร้างภาพลัก ษณ์เ ป็น
สาคัญสาหรับการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน สาหรับการประชาสัมพันธ์นั้นนับเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น
อย่างยิ่ง ที่ทุก องค์กรจะต้อ งมี การประชาสัม พันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่ มีความส าคัญ และเป็นงานที่ มี
ขอบเขตกว้างขวาง มีระบบงานที่ ซับซ้อนแต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้นาของ
องค์การและบุคคล ทั้งยังช่วยให้เกิดความ เข้าใจ ความร่วมมือทั้งจากบุคลากรภายในและจากประชาชน
ภายนอกด้วย นับว่างานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อ สถาบันต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่งเพราะ การประชาสัมพันธ์
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดี ขึ้น ช่วยปูองกันรักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน
ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และช่วยส่งเสริมความนิยม และ ความต้องการเข้าถึงหน่วยงาน
ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ ฝุายบริหารทรัพยากร จึงจัดทาโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ด้านประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัย
2. เพื่อระชาสัมพันธ์ภายนอก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการ และชุมชน
มากกว่าร้อยละ 80 ของการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
- เชิงคุณภาพ
1. ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า น
ประชาสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศ
2. วิทยาลัยฯ ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ
2. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4. ประชุมคณะกรรมการ
5. ติดต่อสถานที่
6. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
7. ดาเนินงานตามโครงการ
7.1 โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
- กิจกรรมผลิตและเผยแพร่วารสารข่าวสารวิทยาลัยฯ
- กิจกรรมผลิตและเผยแพร่วารสารวิทยาลัยฯ ผ่านระบบออนไลน์
- กิจกรรมประสานงานและบริหารเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
บุคลากร และวิทยาลัย
- กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (ปูายประชาสัมพันธ์
อัจฉริยะ)
- กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กร (website
Line Facebook ฯลฯ)
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพื้นฐานภายในองค์กร เช่น ปูาย
ประชาสัมพันธ์แบบโปสเตอร์ ปูายไวนิล คัทเอาท์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)
7.2 โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
- กิจกรรมเดินสายแนะแนวหลักสูตรและ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวและกิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน
- กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์สาหรับภายนอก
(website Line Facebook ฯลฯ)
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพื้นฐานภายนอก เช่น ปูาย
ประชาสัมพันธ์แบบโปสเตอร์ ปูายไวนิล คัทเอาท์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)
7.3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
- การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับนักประชาสัมพันธ์
8. สรุปผลการดาเนินการ
9. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
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สถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 10,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
10,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุคลากรทางการศึก ษา นัก เรีย น นั ก ศึก ษาเกิ ด ความพึง พอใจต่อ การ
ดาเนินการจัดโครงการ
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันและ
เกิดความสามัคคีกับเพื่อนร่วมงานและหมู่คณะ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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โครงการที่ 18
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2566
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานวางแผนและงบประมาณ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของวิทยาลัยฯ มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็น
การกาหนดทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยฯ ได้เป็นอย่างดี
ซึ่งในการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของวิทยาลัย จะต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
มาประกอบในการดาเนินงาน เช่น แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัย พ.ศ.2565 -2568 นโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของหน่วยงาน/ฝุาย โดยใช้ SWOT ผลจากการสรุป
ประเมินผลการดาเนิน งาน /โครงการ ของปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนาแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ
โดยการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการกาหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติ
ในการด าเนิ นงาน รวมทั้ ง การก าหนดวิธี ก ารใช้ท รัพยากรที่ มี อ ยู่ให้ เ กิ ด ประโยชน์สูง สุดไว้ ล่ว งหน้ า
แผนปฏิ บัติร าชการประจ าปี ง บประมาณ จะเป็ นเครื่อ งมื อ ส าคัญ ในการนากลยุ ท ธ์ ไปสู่ก ารปฏิบั ติ
ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ และนาไปสู่เปูาหมายเดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
จากความส าคัญ ของแผนปฏิบั ติร าชการประจ าปี วิท ยาลัยอาชีวศึ ก ษาชุ ม พร จึง ได้ จัดท า
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัย
2. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร
3. เพือ่ กาหนดรูปแบบ วิธีการดาเนินงาน และงบประมาณในการบริหารโครงการ ที่มงุ่ เน้นผลสัมฤทธิ์
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 122 คน
- เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. สารวจการเขียนแผนงาน/โครงการ
4. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
5. รวบรวมโครงการเพื่อจัดทาเป็นรูปเล่มโครงการ
6. ประเมินผลและรายงานผล
ระยะเวลา
กรกฎาคม – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,500 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,500 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินงานได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วิทยาลัยฯ ได้เครื่องมือสาคัญในการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมาย
3. ได้เครื่องมือตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดาเนินงาน/ปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 19
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการบริหารและการจัดการศึกษาต้องอาศัยระบบสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้
ต่างๆ รวมถึงระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการระบบงานและการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีที่จาเป็นในการสื่อสารข้อมูล เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่
ทันสมัย และมีความจาเป็นในการปฏิบัติงานและจัดการบริหารการศึกษาของวิทยาลัย
เพื่อให้ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ได้ม ากยิ่ง ขึ้นและให้สอดคล้อ งกับ มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ มีนโยบายให้ส ถานศึกษาของอาชีวศึกษาให้
สถานศึกษาของอาชีวศึก ษาให้จัดการเรียนการสอนที่มุ่ งเน้นให้นัก ศึกษามีความสามารถใช้ความรู้ และ
เทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพื่อให้บริการระบบสารสนเทศและ
เผยแพร่ข้อมูลของวิทยาลัยต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อวิทยาลัยมีการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตที่มปี ระสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นช่องทางในการหาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีแก่ผเู้ รียนในทุก
สาขาวิชาชีพ
3. เพือ่ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของวิทยาลัย
4. เพือ่ ส่งเสริมและรองรับระบบสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ของสถานศึกษาตามประกัน
คุณภาพการศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย
- เชิงคุณภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
6. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 5,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. วิทยาลัยมีการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตที่มปี ระสิทธิภาพ
2. สามารถเป็นช่องทางในการหาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีแก่ผเู้ รียนใน
ทุกสาขาวิชาชีพ
3. สามารถเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลวิทยาลัย
4. สามารถส่งเสริมและรองรับระบบสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ของสถานศึกษาตาม
ประกันคุณภาพการศึกษา
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 20
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร Mini English Program
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานความร่วมมือ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น ผู้ที่มีความรู้และทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษย่อมได้เปรียบ สามารถรู้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย การที่ผู้เรียนจะเกิ ด
องค์ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารก็ต้องมีการฝึกฝนอยู่เสมอทั้งในและนอกห้องเรียน
จากกิจกรรมภาษาอังกฤษ วิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ และสามารถบูรณาการไปใช้ในชีวิตจริงและงานอาชีพได้โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวกระตุ้น
อันจะส่งผลให้ผู้เ รียนเกิ ดความกระตือรือร้น และสนุกสนานในการใช้ภาษาอัง กฤษเพื่อติดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน งานความร่วมมือจึงจัดทาโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับผู้เรียนหลักสูตร
Mini English Program (MEP)
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสนใจใฝุรู้และกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารูจ้ ักการทางานเป็นทีม รูจ้ ักการเข้าสังคม และบูรณาการทักษะ
ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตจริง
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร MEP
จานวน 50 คน
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 16 คน
3. วิทยากรภายนอก
จานวน 1 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร MEP มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. สารวจความต้องการของผู้เรียน
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2. จัดทาโครงการขออนุมัติ
3 มอบหมายหน้าที่
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
สิงหาคม - กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งบ รายได้สถานศึกษาฯ
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 2,500 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 1,200 บาท
ค่าวัสดุ
1. หมึกเติม Canon สีดา 100 cc
600 บาท
2. กระดาษ A4
450 บาท
3. กระดาษทาเกียรติบัตร ขนาด A4
250 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้มีความสนใจการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
สถานการณ์จริง
3. นักเรียน นักศึกษารู้จักการทางานเป็นทีมและพัฒนาทักษะด้านสังคม
4. นักเรียน นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
5. นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 21
โครงการวัน Christmas
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานความร่วมมือ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัล ในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุดในโลก ดังนั้นผู้ที่มี ความรู้และ
ทักษะ ในการใช้ภาษาอังกฤษย่อมได้เปรียบ สามารถรู้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย การที่ผู้เรียนจะ
เกิ ดองค์ความรู้ ในการใช้ภาษาอั ง กฤษในการติดต่อสื่อสารก็ต้องมี ก ารฝึกฝนอยู่เ สมอทั้ง ในและนอก
ห้องเรียน
ดังนั้น ทางแผนกวิชาภาษาอั งกฤษจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อส่ง เสริมให้ผู้เ รียนพัฒ นาและ
มีความสนใจใฝุรู้ในภาษาอังกฤษจากกิจกรรมวัน Christmas อีกทั้งที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
มีความเข้าใจวันสาคัญและประเพณีของเจ้าของภาษาจากการจัดกิจกรรมวัน Christmas
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการแสดง
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสนใจใฝุรู้ในการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จกั การทางานเป็นทีมและพัฒนาทักษะด้านสังคม
4. เพื่อให้ผเู้ รียนเข้าใจวันสาคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 20 คน
2. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จานวน 400 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันและการประกอบ
อาชีพใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. จัดทาโครงการขออนุมัติ
2. ประชุมครูประจาแผนกวิชา
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3. มอบหมายหน้าที่รบั ผิดชอบ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ธันวาคม 2564
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 3,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2. นักเรียน นักศึกษาสนใจใฝุรู้ในการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
3. นักเรียน นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 22
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานความร่วมมือ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์เป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนาประเทศ สัง คมไทยตระหนักดีว่าการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อแสวงหาความรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งกระบวนการศึกษา โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องช่วยเสริมความสามารถ นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสาคัญทางด้านการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่างๆ ซึ่งไม่ได้จากัดเฉพาะเจ้าของภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ภาษาอังกฤษยิ่งทวี
ความสาคัญมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นภาษาสากลนานาชาติในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ เป็นภาษา
สาคัญในด้านการศึกษา จัดเป็นสื่อสาคัญนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับ
การศึกษาในระดับสูงขึ้นไป
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมื อในการ
แสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตน อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
วิท ยาลัยฯ จึง มี นโยบายเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นัก ศึก ษาพัฒ นาทั กษะด้านภาษาอัง กฤษและ
สามารถบูรณาการไปใช้ในชีวิต และงานอาชีพได้โดยกิจกรรมเป็นตัวกระตุ้นอันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นและสนุกสนานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ดังนั้น งานความร่วมมือจึงร่วมกับแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) จัดทาโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ (English Camp)
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสนใจใฝุรู้และกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จกั การทางานเป็นทีม รู้จักการเข้าสังคม และบูรณาการทักษะ
ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตจริง
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 25 คน
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2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 500 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. จัดทาโครงการขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
สิงหาคม – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 3,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้มีความสนใจการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์จริง
3. นักเรียน นักศึกษารู้จักการทางานเป็นทีมและพัฒนาทักษะด้านสังคม
4. นักเรียน นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
5. นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 23
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร MEP

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานความร่วมมือ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
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 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
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มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ในสังคมโลกปัจ จุบันคงไม่ อาจปฏิเ สธได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กั นอย่าง
แพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทสาคัญในวิถีชีวิตของผู้คนจานวนไม่น้อย จากอิทธิพลของความก้าวหน้าไกล
ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่ง ผลให้ภาษาอังกฤษยิ่ง ทวีความส าคัญ มากยิ่ง ขึ้น เพราะถือเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึง
การประกอบอาชีพ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พรจึ ง มี น โยบายพั ฒ นาความพร้ อ มให้ นั ก ศึ ก ษา มี ทั ก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนทักษะการคิดไว้
ด้วยกั นให้ผู้เ รียนที่ จะจบการศึก ษา เพื่อมุ่ ง เน้นให้ผู้เ รียนได้ฝึก ปฏิบัติท างภาษา ผ่านกิ จ กรรมพัฒ นา
ศักยภาพด้านภาษา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีด ความสามารถของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและมาตรฐานสากล
ดังนั้น งานความร่วมมือร่วมกับแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสนใจใฝุรู้และกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จกั การทางานเป็นทีม รู้จักการเข้าสังคม และบูรณาการทักษะ
ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตจริง
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 20 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 100 คน
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- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. จัดทาโครงการขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
สิงหาคม – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 3,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. นักเรียน นักศึกษาเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
มาตรฐานสากล
3. นักเรียน นักศึกษารู้จักการทางานเป็นทีม รู้จักการเข้าสังคม และบูรณาการใช้ในชีวิตจริง
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 24
โครงการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของครู
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการอาชีวศึกษากาหนดให้สถานศึกษามี การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนา
ผลงานใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่ง เสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัล หรือนาไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ โดยงานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการดังต่อไปนี้
คือ มีเปูาประสงค์ มีการระบุปัญหา มีวิธีการดาเนินการ มีการเก็บและบันทึกข้อมูล มีการวิเคราะห์และ
สรุปผลความรู้ที่ได้จากการดาเนินการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจึงมีนโยบายให้ครูผสู้ อนมีการทาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปญ
ั หา หรือ
พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและนาผลมาใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นเป็นการวิจัยที่ต้องทาอย่างรวดเร็วนา
ผลไปใช้ทันทีและเพี่อเป็นการสะท้อนผลการทาวิจัยในชั้นเรียน การเขียนรายงานผลการวิจัย งานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จึงได้จัดทาโครงการ ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้
งานวิจัยในชั้นเรียนของครู มีคุณภาพ ตามกระบวนการวิจัย นาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนาการ
ทางานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสวรรค์ งานวิจัยของครู
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสวรรค์ งานวิจัยของครูไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
3. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสวรรค์ งานวิจัยสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ครูผสู้ อนทุกคนสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสวรรค์ งานวิจัย
- เชิงคุณภาพ
งานวิ จั ยในชั้น เรีย นของครู วิท ยาลั ย อาชีว ศึ ก ษาชุม พร มี องค์ ป ระกอบครอบคลุ ม
กระบวนการวิจัย มีเปูาประสงค์ มีการระบุปัญหา มีวิธีการดาเนินการ มีการเก็บและบันทึกข้อมูล มีการ
วิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการดาเนินการ
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. จัดทาโครงการขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 2,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. งานวิจัยในชั้นเรียนของครูมีคุณภาพครอบคลุมตามกระบวนการวิจัย
2. ครูมีความรู้ ทักษะการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้
3. สามารถนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสวรรค์ งานวิจัย ของครู ไปใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชนได้
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 25
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
สานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ โดยศูนย์เ ทคโนโลยีอิเล็ก ทรอนิกส์และ
คอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ แ ละศู น ย์ เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ จั ด การประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition) โดยเริ่มการประกวดเมื่อปี พ.ศ. 2542 ใน
สาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ (Engineering) ต่ อ มาในปี พ.ศ.2545 เพิ่ ม สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์
(Computer Science) และ ปี พ.ศ.2549 ได้เพิ่มการประกวดในประเภททีม (Team Project) โดยเปิด
กว้างในเกือ บทุ กสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการฯ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานส่วนภูมิ ภาค
4 ภาค คือ ภาคเหนือ -มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคใต้-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และภาคกลาง-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และ
บริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ให้มี โอกาสแสดงความสามารถและทั กษะที่เป็นนวัตกรรมและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ ประเทศ และเพื่อคัดเลือกนักเรียน
ตัวแทนประเทศไทยสาหรับเข้าประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair
(Intel ISEF) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานและผลักดันผลงานของเยาวชนไทย
สู่เวทีระดับนานาชาติ
การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ร ะดับ นานาชาติ ( International
Science and Engineering Fair ) เป็นเวทีการประกวดแข่งขันผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ
โลกที่ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีความสามารถเยี่ยมยอดจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก งานนี้นับเป็น
การแสดงผลงานวิทยาศาสตร์สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6 เพียงรายการเดียวของโลกที่
ครอบคลุม วิทยาศาสตร์ส าขาต่างๆ มากที่สุด และนับ เป็นเวทีที่ ชุม นุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มี อายุ
ระหว่าง 12-20 ปี ทั้งนี้ มีจานวนนักเรียนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกที่ได้เข้าร่วมในงานประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาหรับงาน Intel ISEF รอบชิง ชนะเลิศ มีนัก เรียนจานวนกว่า 1,500 คน และจ านวน
โครงงานที่เข้าร่วมมากกว่า 1,200 โครงงาน จาก 70 ประเทศทั่วโลก
สาหรับประเทศไทยนั้น ได้เ ข้าร่วมการประกวด Intel ISEF ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ใน
โครงงานประเภทบุคคล สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และในปี พ.ศ.2545 ได้ส่ง
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เข้าประกวดเพิ่มและเพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้เยาวชนมากขึ้น ในปี พ.ศ.2549 จึงได้เข้าร่ วมประกวดในโครงงานประเภททีม (Team
Project) รวมทั้งมีการขยายสาขาการประกวดเป็น 8 สาขาในปีเดียวกัน
ซึ่งประโยชน์จากการได้เข้าร่วมแข่งขันนั้น นอกเหนือไปจากรางวัลที่จะได้รับจากการประกวดแล้ว
เด็ก ไทยยัง ได้มี โอกาสแสดงฝีมื อในเวที ทางวิท ยาศาสตร์ร ะดับ โลกซึ่ง นับ เป็นประส บการณ์ที่ มี คุณค่า
ทั้ ง ส าหรับ นัก เรียนที่ เ ข้าร่วมประกวดเองและเป็นประโยชน์เ ป็นอย่างยิ่ง ต่อวงการวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ดังนั้น งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ จึงร่วมกับแผนก
วิชาสามัญสัมพันธ์ (ครูผู้สอนประจาวิชาวิทยาศาสตร์) จัดทาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นกั เรียน นักศึกษา สามารถนาความรูท้ ี่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง
2. เพื่อให้นกั เรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่น
3. เพื่อให้นกั เรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงานฯ เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. เพื่อให้นกั เรียน นักศึกษา ใช้ความรู้และประสบการณ์เลือกทาโครงงานตามความสนใจ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 20 คน
2. นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.
จานวน 200 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคาสั่ง
3. มอบหมายหน้าที่
4. ดาเนินโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
ระยะเวลา
มิถุนายน – กรกฎาคม 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 20,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
20,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง
2. นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่น
3. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงานฯ เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4. นักเรียน นักศึกษา ใช้ความรู้และประสบการณ์เลือกทาโครงงานตามความสนใจ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 26
โครงการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ. 2561 ข้อ ที่ 3 ให้ส ถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง จั ดให้มี ร ะบบการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้ง
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการ
ตามแผนที่กาหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การดาเนินการเพื่อพั ฒนาสถานศึกษาให้มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี และเมื่อ
ดาเนินการจัดให้มีก ารจัดการศึกษาของสถานศึกษาแล้วสถานศึกษาจะได้นาผลการดาเนินการกาหนด
มาตรฐานฯ ไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช
2561 ดังกล่าว จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 (ปรับปรุง 2564)
ประกอบด้วย 5 ด้าน 25 ประเด็น
ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงจัดทาโครงการระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่
กาหนด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุ ณภาพ ผลการดาเนินการตามแผนที่กาหนดในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อนิเทศ ติตาม ตรวจสอบ ผลการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ ในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. เพื่ อ จัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
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4. เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน
5. เพื่อ เตรียมความพร้อ มในการรับ การประเมิ นจากองค์ก รภายนอก เพื่อนาไปการรับ รอง
คุณภาพการศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา
2. บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
2. ผู้บ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาการศึกษา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
3. สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษา ศึกษาต่อมีความ
พึงพอใจผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 7,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
7,000 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึก ษาในสถานศึกษามี ความรู้และมีทักษะกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3 อื่นๆ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (SAR)
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โครงการที่ 27
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผูป้ ระกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นรากฐานสาคัญทาง
เศรษฐกิจ อันจะนาไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเร่งรัดการดาเนินการที่เกี่ยวเนื่องทั้งใน
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม อาทิ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้นาเสนอนวัตกรรมของสินค้าหรือบริการที่มีความน่าสนใจ
และมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและ
พัฒ นาก าลัง คนในทุ ก สาขาวิชาอย่า งมี คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สัง คม
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการ
ประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการจัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง ตลอดจน
พัฒนาทักษะในการคิดเชิง สร้างสรรค์ (Creative thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพและนามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทาง
อาชีพ (Career path) ให้กับผู้เรียน สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการจัดการเรียนการสอนที่มงุ่ เน้นให้องค์ความรูด้ ้านธุรกิจแก่นักเรียน
นักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผูป้ ระกอบการแก่ผเู้ รียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ การทา
ธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ส่ง เสริมและสนับ สนุนผู้ป ระกอบการอาชีวศึก ษาที่มี ศักยภาพและความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3. เพื่อนักเรียนมีความรัก ความสามัคคี และรูจ้ ักการปรับตัว
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ไม่ต่ากว่า 60 คน
2. มีการนาสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ มา
ต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยผูเ้ รียนอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา จานวน 1
ธุรกิจ
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้เรียน
ประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่
3. ดาเนินการประชุม
4. อบรมการเขียนแผนธุรกิจ
5. ประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
6. นิเทศและติดตามผลประกอบการ
7. ศึกษาดูงาน
8. สรุปผลการดาเนินงาน
9. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ รายจ่ายอื่น
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 80,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
80,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม
2. นักเรียน นักศึกษาได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน
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3. นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และสาเร็จ
การศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้
4. มีการนาสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน ฯลฯ มาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา
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โครงการที่ 28
โครงการ Day Camp และประดับแถบ 3 สี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่สง่ เสริมและพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความประพฤติดีมี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพแข็งแรง เกิดทักษะและฝีมือที่เป็นพื้นฐานในการทางานและอยู่
ในสังคมอย่างเป็นสุข โดยใช้การผจญภัย มิตรภาพ การใช้ชีวิตกลางแจ้ง ความสนุกสนานเป็นแนวในการ
จัดกิจกรรมและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านคุณธรรมและ
ด้านห่างไกลยาเสพติด และเพื่อถวายความจงรักภักดี และเป็นการเทิดพระเกียรติองค์พระประมุขของการ
ลูกเสือไทย
ดังนั้น งานกิจกรรมลูก เสือวิส ามัญ วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาชุมพรจึงได้จัดโครงการ Day Camp
เพื่อให้เ ตรียมลูกเสือ วิสามัญ พร้อ มทั้ งผู้กากับ ลูกเสือวิส ามัญ ได้ร่วมทากิจ กรรมร่วมกัน และให้ลูกเสือ
วิสามัญได้ร่วมกิจกรรมตามกฎของลูกเสือ ในการเสริมสร้างวิ นัยคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตสานึก
สร้างจิตพิ สัยและพฤติกรรมความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่ง เสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขให้กับลูกเสือ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการทากิจกรรม
2. เพื่อปลูกจิตสานึกสร้างจิตพิสัยและพฤติกรรมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขให้กับลูกเสือ
3. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยของลูกเสือ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ผู้กากับลูกเสือ
จานวน 22 คน
2. ลูกเสือวิสามัญ
จานวน 600 คน
- เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเตรียมลูกเสือวิสามัญได้ทากิจกรรมลูกเสือร่วมกัน
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. จัดทาเอกสารขออนุญาตผูป้ กครองและขอเวลาเรียน
6. ประสานร้านดอกไม้เพื่อสัง่ ทาพวงมาลา ทาปูาย
7. ดาเนินงานตามโครงการ
8. สรุปผลการดาเนินงาน
9. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 10,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
10,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลูกเสือวิสามัญ ผู้กากับ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม
2. ลูกเสือวิสามัญมีจิตสานึก สร้างจิตพิสัยและพฤติกรรมรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. ลูกเสือวิสามัญได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยของลูกเสือจากแหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้น
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย และการสังเกต
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โครงการที่ 29
โครงการ Fantasy Recycle Singing Contest
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การประชุมทางวิชาการขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในระดับภาค ภาคใต้จะ
มีการประชุมกันทุกปี โดยในการประชุมดังกล่าวจะจัดให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารวมการประกวดร้อง
เพลง ทั้งนี้ เพื่อให้ตัวนักเรียน นัก ศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้พัฒนาความสามารถของ
ตนเองในด้านต่างๆ รวมทั้งการปรับตัวเอง ให้ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นการพัฒนา
บุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้นา การส่งเสริมสุขภาพนัก เรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มี
สุขภาพดีทั้งด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต นับว่ามีความสาคัญยิ่ง
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับงานกิจกรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพรเล็งเห็นความสาคัญและหนักถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมความกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงจั ดให้มี กิจกรรมโครงการประกวดร้องเพลงของนักเรียน นักศึกษา
เกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นคณะกรรมการจัดการ
ประกวดร้องเพลง โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะทาการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่ มีความสามารถ
เพื่อเป็นตัวแทนของวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวดในระดับ อศจ. และในระดับภาคต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกในกิจกรรม เพื่อพัฒนาตัวเองทางด้าน
บุคลิกภาพและมนุษย์สมั พันธ์มสี ุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
3. เพื่อเตรียมการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาในนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในการ
ร่วมคัดเลือกระดับ อศจ. และระดับภาคใต้ต่อไป
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2,000 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 123 คน
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- เชิงคุณภาพ
นัก เรียน นัก ศึก ษา วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาชุม พรเป็นผู้มี สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี
กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
การประกวดในระดับ อศจ. และในระดับภาคต่อไป
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินการตามโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 3,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. นักเรียน นักศึกษามีความกว้าในการแสดงออกในกิจกรรมเพื่อพัฒนาตัวเองทางด้าน
บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
3. ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าประกวดร้องเพลงในระดับ อศจ. และระดับภาค
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 30
โครงการวิษณุเกมส์ตา้ นยาเสพติด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้พร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อนื่ ตลอดจน
สังคมและประเทศชาติ โดยนาเอากิจกรรมกีฬาสีมาสร้างสรรค์ ให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การ
เล่นการพนัน และการประเมินตนที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการแข่งขัน “วิษณุเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อให้นกเรียน นักศึกษาแสดงออกถึง ความสามารถทางด้านกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัย ให้ร่างกายแข็งแรง เกิดความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะ ห่างไกลยาเสพติด เพื่ออนาคต
ที่สดใสต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคี มีน้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้ร่างกายแข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2,000 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 123 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกี ฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยให้ร่างกายแข็งแรง เกิดความรัก ความสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด เพื่ออนาคตที่สดใส
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. จัดเตรียมสถานที่
6. ดาเนินการตามโครงการ
7. สรุปและประเมินผล
8. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 30,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
30,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา
2. นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคี มีน้าใจกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย และการสังเกต
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โครงการที่ 31
โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเข้าค่ายแรมคืน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน
การสอน และมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กิจกรรมที่สามารถพัฒนา
เยาวชนของชาติให้มี พ ฤติก รรมที่ พึ ง ประสงค์ได้ คือกิจ กรรมลูก เสือ ซึ่ง ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้มีนโยบายส่งเสริมกิจการลูกเสือ โดยกาหนดให้สถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารีวิสามัญ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในระดับชั้ น ปวช. 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียน นัก ศึก ษา อบรมบ่ม นิสัยเยาวชนให้มีก ารพัฒ นาทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา และ
ศีลธรรม พร้อมที่จ ะเป็นพลเมืองดีที่มี ความรับ ผิดชอบ มี ระเบียบวินัย มีความเข้ม แข็ง อดทน มีความ
สามัคคี เสียสละอันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือจะต้องปฏิบัติตามอุดมการณ์ของลูกเสือ เยาวชนต้องเป็นคน
ที่ เ ข้ า ใจเรื่ อ งประชาธิ ป ไตย มี คุ ณ ธรรม และห่ า งไกลยาเสพติ ด รวมทั้ ง สร้ า งสรรค์ สั ง คมให้ มี
ความเจริญ ก้ าวหน้า เพื่ อ ความสงบสุขและความมั่ นคงของประเทศชาติ เพื่อเป็นการน้อมร าลึก ถึ ง
พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระผูพ้ ระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ ให้เ ตรียมลูก เสือ และเนตรนารีวิส ามัญ มี สุขภาพ พลานามัยดี สมบูร ณ์ แข็ง แรง
ห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งปวง
2. เพื่อให้เตรียมลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ความอดทน
และเป็นคนตรงต่อเวลา เกิดความสามัคคีในหมู่ลูกเสือด้วยกัน
3. เพื่อให้เตรียมลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระประมุขของ
การลูกเสือไทย
4. เพื่อวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ

จานวน 5 คน
จานวน 20 คน
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3. เตรียมลูกเสือวิสามัญชาย
จานวน 158 คน
4. เตรียมลูกเสือวิสามัญหญิง
จานวน 424 คน
- เชิงคุณภาพ
เตรียมลูกเสือวิสามัญ และผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ได้ฝกึ ปฏิบัติกจิ กรรมการเข้าค่าย
แรมคืนอย่างมีความเข้าใจมากขึ้น และมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. จัดหาสถานที่
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ประสานงานบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
4. จัดทาคาสั่ง
5. ประชุมคณะกรรมการ
6. ประชาสัมพันธ์
7. ดาเนินการตามโครงการ
8. สรุปและประเมินผล
9. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
มกราคม – มีนาคม 2565
สถานที่
ค่ายลูกเสือชั่วคราวค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ (ตชด. ที่ ๔๑) ตาบลขุนกระทิง
อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 5,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เตรียมลูกเสือวิสามั ญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ได้มีสุขภาพ พลานามัยดี สมบูร ณ์
แข็งแรง ห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งปวง มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และรู้จักการทางานเป็นทีม
2. เตรียมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญผ่านการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
3. เตรียมลูกเสือวิสามัญ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญมีคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทน
และเสียสละเพิ่มมากขึ้น
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10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย และการสังเกต

201
โครงการที่ 32
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนกิจกรรมชมรมวิชาชีพสถานศึกษาธรรมาภิบาล
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ส านัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิก าร มี น โยบายส่ง เสริม สนับ สนุ น
การพัฒ นาผู้นาพร้อ มด้วยความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ บาลในสถานศึก ษา เน้นให้ผู้เรียน
อาชีวศึกษามีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรม
คุณธรรมนาความรู้ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน โดยยึดหลัก
คุณธรรมในการประกอบอาชีพ มี ความจงรัก ภัก ดีต่ อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และหลั ก
ธรรมาภิบาล 6 หลัก อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ หลักคุ้มค่า และหลักคุณธรรม โดยนากิจกรรมที่สอดคล้องมาสร้างสรรค์เยาวชนให้ยึดมั่นทา
ความดีในสถานศึกษาต่อไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มาตราที่ 6 ได้มีการกาหนดมาตรฐานด้านผู้เรียน
ซึ่ง มี คุณลัก ษณะทั่ วไปที่ ไม่ พึ ง ประสงค์คือการจัดการศึก ษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒ นาคนไทยให้เ ป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณ ธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิต
ตามโครงสร้างหลักขององค์การนักศึกษา สานักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตั้งเปูาหมายหลักใน
การจัดกิจ กรรม เพื่อ พัฒ นาคุณภาพสมาชิก ให้เป็นคนดีและมี ความสุขและให้เ ป็นคนเก่ งและมีความสุข
โดยเน้นกิจกรรมควบคู่กับความรู้ทางด้านวิชาการ
งานกิจ กรรมนักเรียน นักศึก ษา ร่วมกั บองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนกกิจกรรมชมรมเพื่อให้คณะกรรมการ
องค์การฯ และคณะกรรมการชมรมชุดใหม่ ซึ่งจะเข้าดาเนินการบริหารงานกิจกรรมองค์การฯ และกิจกรรม
ของชมรมได้ท ราบแนวทางในการปฏิบัติกิจ กรรมของชมรมต่างๆ ให้เ ป็นไปตามนโยบายของสานัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติกิจกรรมชมรมวิชาชีพและองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
2. เพื่อให้คณะกรรมการ อวท.ชุดใหม่ ได้วางแผนการจัดกิจกรรมในองค์การฯ และชมรมฯ และ
นาเสนอโครงการที่จัดทาในปีการศึกษา 2565
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3. เพื่อให้คณะกรรมการ อวท.ชุดใหม่ ได้รู้จักการดาเนินงานตามขั้นตอนของโครงการทีด่ ี มีภาวะการ
เป็นผู้นาและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ
จานวน 14 คน
2. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพฯ
จานวน 32 คน
3. คณะครู/เจ้าหน้าที่
จานวน 18 คน
4. คณะผู้บริหาร
จานวน 5 คน
5. คณะวิทยากร
จานวน 2 คน
- เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการองค์การฯ และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพฯชุดใหม่ ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติก ารเขียนแผนกิจ กรรมของชมรมต่างๆ เพื่อจะได้ดาเนินการตามแผนที่ ได้วางไว้ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. พิธีเปิดโครงการ
6. วิทยากรบรรยาย
7. ปฏิบัติการเขียนแผนกิจกรรม
8. สรุปและประเมินผล
9. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
มกราคม – มีนาคม 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 2,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,000 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะกรรมการชุดใหม่เข้าใจ ในการจัดโครงการและทราบนโยบายการจัดกิจกรรม
2. คณะกรรมการชุดใหม่ได้วางแผนการจัดกิจกรรมในองค์การฯ และชมรมฯ และนาเสนอโครงการ
ที่จัดทา
3. คณะกรรมการชุดใหม่ได้รู้จักการดาเนินงานตามขั้นตอนของโครงการที่ดี มีภาวการณ์เป็นผู้นา
และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย และการสังเกต
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โครงการที่ 33
โครงการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพฯ กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยจาเป็นต้องอาศัยชมรมต่างๆ เป็นผู้วางแผนและปฏิบัติ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการ
สนับ สนุนการดาเนินงานองค์ก ารวิชาชีพฯ ตลอดจนความต้องการของนัก เรียนนัก ศึกษา ในการจัด
กิจกรรมจึงจาเป็นต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงได้จัด
กิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองความคิดดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขตามโครงการ 5 แผนดี 5 แผนเก่ง
2. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง่ ประสงค์แก่ผเู้ รียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ครูที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการดาเนินงานชมรม คณะกรรมการดาเนินงานองค์การ
วิชาชีพ นักเรียนนักศึกษา จานวน 2,500 คน
- เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการองค์การฯ และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพฯชุดใหม่ ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติก ารเขียนแผนกิจ กรรมของชมรมต่างๆ เพื่อจะได้ดาเนินการตามแผนที่ ได้วางไว้ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินโครงการ
5. สรุปและประเมินผล
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6. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 200,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
200,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์การวิชาชีพได้รับการประเมินเป็นหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับภาค
2. สมาชิกได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการระดับภาค
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย และการสังเกต

212
โครงการที่ 34
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์
ทรงมี ต่อ ประเทศชาติแ ละพสกนิ ก รชาวไทยทุ ก หมู่ เ หล่า ดัง ได้ท รงปฏิ บัติพ ระราชกรณีย กิ จ อั นทรง
คุณ ประโยชน์ อ ย่ างมากมายให้ กั บ พสกนิ ก รชาวไทย จึ ง เป็ นโอกาสส าคั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะร าลึ ก ถึ ง พระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ที่คอยเป็นห่วงและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรกับปวงชนชาวไทยมาช้านาน
ในการนี้ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
วิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษาชุ มพร จึ ง ได้ จั ดโครงการ “เฉลิ มพระชนมพรรษา สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ร า
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกู ร ” ขึ้น เพื่ อเป็นการสร้างความดี ถวายเป็ นพระราชกุ ศลและร่ วมถวาย
พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
2. เพื่ อเป็นการเทิ ดพระเกี ยรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อ
ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
2. ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 123 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและร่วมถวายสดุดีแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เป็นการตระหนักและน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์
ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 3,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร
2. นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
3. นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตา
ต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย และการสังเกต
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โครงการที่ 35
โครงการเชิดชูเกียรติคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้มีผู้นาของสถาบัน คือ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกและเห็นชอบจากนักเรียน นักศึกษา ทั้งวิทยาลัย และได้
ทุ่มเทความสามารถทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม การทางานเป็นทีมร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ดัง นั้น วิ ท ยาลัย อาชีว ศึ ก ษาชุ ม พรจึ ง ได้ ดาเนิ น การจั ดโครงการเชิด ชู เ กี ยรติค ณะกรรมการ
ดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและรูจ้ ักการทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จ
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เห็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติ
หน้าที่จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 15 คน
2. คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ
จานวน 56 คน
- เชิงคุณภาพ
นัก เรีย น นั ก ศึ ก ษาเข้า ใจและรู้จั ก การท างานร่ วมกั น อย่ า งเป็ นระบบ และได้ เ ห็ น
แบบอย่างที่ดีในการอุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
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4.
5.
6.
7.
ระยะเวลา
สถานที่

ประชาสัมพันธ์โครงการ
ดาเนินโครงการ
สรุปและประเมินผล
รายงานผลโครงการ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 3,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สร้างต้นแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2. นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและรู้จกั การทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จ
4. นักเรียน นักศึกษาได้เห็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัตหิ น้าทีจ่ น
เป็นทีป่ ระจักษ์ต่อสาธารณชน
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย และการสังเกต
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โครงการที่ 36
โครงการการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพและการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพและการจัดแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
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 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
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มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดให้มีองค์การวิชาชีพในสถานศึกษา เพื่อเป็น
องค์การให้นักเรียน นักศึกษาในการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการและสนอง
ความต้องการของสถานศึกษา โดยให้การดาเนินงานของคณะกรรมการองค์การวิชาชีพมีความพร้อม และ
เปิ ด โอกาสให้นั ก เรี ย น นั ก ศึก ษา ได้ แ สดงความสามารถต่ า งๆ ด้ า นการแข่ ง ขั น ทั ก ษาวิ ช าพื้ น ฐาน
ด้านทักษะวิชาชีพ เพื่อให้เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยส่วนรวมต่อไปนั้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยงานกิ จกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ องค์ก ารนัก วิชาชีพใน
อนาคตแห่ง ประเทศไทย วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาชุม พร ได้ตะหนัก ถึง ความส าคัญ ในกิ จ กรรมดัง กล่าวที่
สามารถพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในเชิงวิชาการและวิชาชีพจึงได้เสนอโครงการนี้
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา แสดงความสามารถในด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ เกิดทักษะด้านวิชาชีพ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดาเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้คณะกรรมการองค์การวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความสามารถในด้านทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานในระดับ อศจ.
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ,การแข่งขันทักษะวิชา
พื้นฐาน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะครู ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
2. นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3. คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ

จานวน 15 คน
จานวน 80 คน
จานวน 20 คน
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- เชิงคุณภาพ
ได้ตัวแทนนัก เรียน นัก ศึกษาเข้าร่วมการแข่ง ขันทัก ษะวิชาชีพและการแข่ง ขันทัก ษะ
วิชาชีพพื้นฐานในระดับ อศจ.
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 7,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
7,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ให้คณะกรรมการองค์การวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความสามารถในด้านทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2. คัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพพื้นฐานในระดับ อศจ.
3. ให้นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย และการสังเกต
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โครงการที่ 37
โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
ระดับกลุ่มจังหวัด สถานศึกษาขนาดใหญ่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
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 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
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มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จะดาเนินการคัดเลือกมาตรฐานองค์การวิชาชีพ
ดีเด่นและสมาชิกดีเด่น ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ ประจาปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นตัวแทนของ
สถานศึกษาภาคใต้ ในการนาเสนอผลงานองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นของแต่ละองค์การฯ ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค และ
ระดับชาติ ต่อไป
ในการนี้ องค์การนัก วิชาชีพ ในอนาคตแห่ง ประเทศไทย วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาชุม พร จึงได้จัด
โครงการ “เตรียมความพร้อ มในการเข้ารับ การประเมิ นองค์ก ารมาตรฐานดีเ ด่น ระดับ กลุ่ ม จัง หวั ด
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2565” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และจัดเตรียมเอกสาร
ต่างๆ ในหัวข้อ 5 แผนดี 5 แผนเก่ง และการจัดเอกสารตามแบบประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินและนิเทศองค์การมาตรฐานดีเด่น
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมตามหมวด
แผนงานโครงการของกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร ครู
2. คณะกรรมการประเมิน
3. นักเรียน นักศึกษา

จานวน 20 คน
จานวน 6 คน
จานวน 60 คน
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- เชิงคุณภาพ
นัก เรียน นัก ศึ ก ษาเข้ าใจในคุ ณภาพและประสิท ธิ ภาพในการจัดกิ จ กรรมองค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการทราบถึงระดับสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมตาม
หมวดแผนงานในโครงการของทุกกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 28,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
28,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้เข้ารับการ
ประเมินและผ่านการประเมิน
2. คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทคณะ
องค์การอย่างแท้จริง
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย และการสังเกต
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โครงการที่ 38
โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
จากการที่ม นุษย์พ ยายามสร้างและพัฒ นาความเจริญ ให้สังคมที่ ตนเองอาศัยอยู่ โดยการนา
ทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ระมัดระวังทาให้ความสมดุลทางธรรมชาติเสียไป ดังนั้นจึง
ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรมลงไปมาก และเกิดปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมซึ่งกาลังทวี
ความรุนแรงขึ้นจึงจาเป็นจะต้องมี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ปัญหาขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิดต่างๆ ทางรัฐบาลเองต่างก็ตระหนักดีในปัญหาดังกล่าวนี้ โดยได้
มีการกาหนดมาตรการและแผนงานต่างๆ มารองรับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไข
ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาด ยังคงมีปัญหาขยะมูลฝอย ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน
ขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ในเมืองหรือนอกเมืองก็ตาม
ในการนี้ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึก ษาชุมพร เพื่อ ปลูกฝัง จิตสานึกให้นักเรียน นักศึก ษาได้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาจักได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ อีกด้วย
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจักได้รับความรูเ้ กี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รบั มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 123 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน ต่อไป
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ
3. นัก เรียน นัก ศึก ษาได้เ วลาว่างให้เ กิดประโยชน์ และสามารถนาความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย และการสังเกต
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โครงการที่ 39
โครงการปลูกจิตสานึกความกตัญญูต่อครูและผู้มีพระคุณ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการ ถือเป็นบุคลากรสาคัญขององค์กรที่ผ่านชีวิต
การทางานอย่างทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และพลังความคิดมาเป็นเวลานาน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุ กด้าน
ส าหรับ อาจารย์ และผู้ป ฏิบัติง านในระดับ ต่า งๆ ได้ใช้เ ป็น แนวทางที่ จ ะสานต่อในการปฏิบัติง านให้เ กิ ด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ให้ก้าวหน้าสืบต่อกันไปเป็น
รุ่นๆ จนถึ ง วาระเกษียณอายุ ร าชการ วิท ยาลัยอาชีว ศึก ษาชุม พร ได้ตระหนัก ถึง ความส าคัญ ของผู้ ครบ
เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคมขององค์กร และทาประโยชน์แก่ประเทศชาติ
มาเป็นเวลายาวนาน จึ ง ได้จัดโครงการเพื่อเป็นเกี ยรติและคารวะผู้อ าวุโ ส โดยความร่วมมื อร่วมใจของ
คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ซึ่ง เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทาคุณประโยชน์แก่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณอายุราชการแล้ว ตลอดจนผูบ้ ริหาร คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและศิษย์เก่า
3. เพื่อให้กาลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการในการดาเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 123 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
- เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการโดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 3,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงมุทิตาจิตต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทาคุณประโยชน์แก่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเกิดความสามัคคีกบั เพื่อนร่วมงานและหมู่คณะ
3. เพื่อให้กาลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการในการดาเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย และการสังเกต
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โครงการที่ 40
โครงการอาชีวะสืบสานประเพณีลอยกระทงไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่ได้มีการสืบทอดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอัน
ยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่ง
แม่น้าลาคลองและบริเวณใกล้เคียงได้แสดงการขอขมาลาโทษพระแม่คงคาที่ตนได้กระทาล่วงเกินไปอีก
ทั้งการลอยกระทงมีความเชื่อกันว่าเป็นการลอยเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ และความหม่นหมองต่างๆ
ของคนให้ลอยไปในแม่น้าพร้อมกับกระทง
ในการนี้ องค์ก ารนัก วิชาชีพ ฯ ร่ วมกั บ งานกิ จ กรรมนัก เรียน นัก ศึก ษา จึง ได้ จัดโครงการ
“อาชีวะสืบสานประเพณีลอยกระทงไทย”
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2. เพื่อให้นกั เรียน นักศึกษาได้รจู้ ักคุณค่าในการเลือกใช้วัสดุในการทากระทง กล้าคิดกล้าแสดงออก
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียน นักศึกษากับชุมชน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 123 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามให้อยู่คสู่ ังคมไทย และยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษากับชุมชน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
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3.
4.
5.
6.
7.
ระยะเวลา
สถานที่

ประชุมคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ดาเนินโครงการ
สรุปและประเมินผล
รายงานผลโครงการ
พฤศจิกายน 2564
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2. นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าในการเลือกใช้วัสดุในการทากระทง กล้าคิดกล้าแสดงออก
3. เป็นการส่งเสริมการให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียน นักศึกษากับชุมชน
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย
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โครงการที่ 41
โครงการการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 ก รจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การเลือกตั้งเป็นกระบวนการของการได้มาซึ่งอานาจในการปกครองอย่างสันติวิธีตามระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยแบบตัวแทนโดยที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจประชาธิปไตยจะส่งมอบอานาจ
ประชาธิปไตยในวันเลือกตั้งการให้ความสาคัญและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนจึงเป็นเรื่อง
สาคัญยิ่งการเลือกตั้งนั้น เป็นหน้าที่ของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้มีตัวแทนไปทาหน้าที่สาคัญ
แทนพวกเรา เช่น ปกปูองผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
เรียกร้องให้แก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ เกิ ดขึ้นในชุมชน ซึ่งหากไม่มี ผู้แทนก็ จ ะไม่มี ผู้นาเสนอปัญหา
เหล่านั้นก็จะไม่ได้รับการแก้ไข
กิจกรรมวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จึงเป็นอีกกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ตระหนักในวิถีประชาธิปไตย โดยให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการ
เลือกตั้ง
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญการเลือกตัง้
2. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสานึก แนวคิดค่านิยมประชาธิปไตยแก่นักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย
ทั้งในสถานศึกษาและในสังคม
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ประจาปีการศึกษา 2565
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษา
3. คณะวิทยากร
4. คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ

จานวน 116 คน
จานวน 240 คน
จานวน 1 คน
จานวน 14 คน
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- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลือกตั้งและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในระบอบประชาธิปไตยและมี ความกระตือรือร้นที่ จ ะมี ส่วนร่วมในระบอบประชาธิป ไตยและ
สามารถปฏิบัติตนตามหลักการใช้ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
พฤษภาคม – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 2,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย มีจิตสานึกและค่านิยมประชาธิปไตยที่ดี
2. วิทยาลัยมีคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ประจาปีการศึกษา 2565
3. นักเรียน นักศึกษาเข้าใจระบบการเลือกตัง้ ตามทีก่ าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย
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โครงการที่ 42
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีรัฐบาลได้กาหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนโยบาย
ให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกาลังของ
ชาติและให้เด็กทั่วประเทศได้รู้ถึงความสาคัญของตนที่มีต่อตนเองและสังคม โดยสอดคล้องกับคาขวัญ ของ
นายกรัฐมนตรีที่ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นาสู่อนาคต”
องค์การนักวิชาชีพฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ “วันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2565” ขึ้น เพื่อให้ครอบครัวและสถาบันต่างๆ เห็นความสาคัญและร่วมมือกัน
ปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม ลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพของเด็กและเยาวชน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเด็กซึ่งเป็นเยาวชนที่สาคัญของชาติ
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
และกิจกรรมนันทนาการให้กับเยาวชน
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกและมีภาวะความเป็นผู้นา
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 50 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 214 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม รู้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่นและยังได้ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกับชุมชน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
ระยะเวลา
สถานที่

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ดาเนินโครงการ
สรุปและประเมินผล
รายงานผลโครงการ
มกราคม 2565
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 2,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเด็กซึง่ เป็นเยาวชนของชาติ
2. นักเรียน นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
3. นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกและมีภาวะความเป็นผู้นา
4. นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย
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โครงการที่ 43
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินนี าถ
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
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 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วัน ที่ 12 สิ ง หาคมของทุ ก ปี เป็ น วั นแม่ แ ห่ ง ชาติ ซึ่ ง พสกนิ ก รชาวไทยมี ค วามส านึ ก ใน
พระมหากรุณาธิ คุณต่อ สมเด็จ พระนางเจ้า พระบรมราชินีน าถฯ รวมทั้ ง ตระหนัก ถึง ความห่วงใย
ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและทรงเป็นแม่ที่คอยดูแลลูกหลานชาวไทยด้วยพระเมตตาอย่างยิ่ง
เพื่ อเป็นการสรรเสริญ พระจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาแห่ง สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้ทรงตรากตราพระวรกายประกอบกิจน้อยใหญ่ เพื่อความร่วมเย็นเป็นสุขของ
ประชาชนชาวไทย จึงเป็นโอกาสสาคัญยิ่งที่จะราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่คอยเป็น
ห่วงและเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทยมาช้านาน ในการนี้ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยร่วมกั บ งานกิ จ กรรมนัก เรียน นั ก ศึก ษา วิท ยาลัย อาชีวศึก ษาชุม พร จึง ได้จัด โครงการ
“เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พ ระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90
พรรษา 12 สิงหาคม 2565” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ ร่ ว มลงนามถวายพระพรแด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉ ลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักระหว่างแม่กับ ลูก และนักเรียน นักศึกษาได้ราลึกถึง
พระคุณแม่
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 122 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
- เชิงคุณภาพ
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ผู้บ ริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นัก เรียน นัก ศึก ษาร่วมกั นถวายราชสดุดีแก่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและเป็นการปลูกฝังจิตสานึกระลึกในพระคุณแม่
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
สิงหาคม 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 3,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกในพระคุณแม่
2. นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมถวายพระพรและร่วมถวายสดุดีแด่พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
3. นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมาพรรษา
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่ายและการสังเกต

262
โครงการที่ 44
โครงการวันวชิราวุธประจา ปี 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
สานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาได้จัดกิ จ กรรมลูกเสือเป็นกิ จ กรรมหลัก ในหลัก สูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้มี
วินัยต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของตน รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รู้จักบทบาท
ความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี รู้จัก บาเพ็ ญประโยชน์ต่อสังคม สร้างสรรค์ สามั คคี เป็นพลเมื องที่ดีของ
ประเทศชาติ ตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการตาม
นโยบายของรัฐบาล
ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจึงได้จัดโครงการวันวชิราวุธ เพื่อ ร่วมราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งการลูกเสือไทยและรู้จัก
ประสานสัมพั นธ์กั บ หน่วยงานอื่ น ทั้ งภาครัฐและเอกชน โดยร่วมถวายราชสดุดี วางพวงมาลาในวัน
วชิราวุธประจาปี 2565
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญราลึกถึงพระบาทสมเด็จหระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 6 พระบิดา
แห่งการลูกเสือไทย
2. เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการในการวางแผนจัดทาโครงการ
3. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและประสานสัมพันธ์ทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
4 เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือข้อที่ 1 ข้อที่ 2
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ลูกเสือวิสามัญ
จานวน 36 คน
2. ผู้กากับกลุ่มลูกเสือวิสามัญ
จานวน 4 คน
- เชิงคุณภาพ
ลูกเสือวิสามัญมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวันสาคัญของกิจการลูกเสือไทยเป็นอย่างดี
และมี ความสานึกในหน้าที่ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2564
สถานที่
โรงเรียนอนุบาลชุมพร (วัดสามแก้ว) อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 3,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
3,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เตรียมลูกเสือวิสามัญได้ปฏิบัติกจิ กรรมถวายราชสดุดี
2. ลูกเสือวิสามัญมีความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น
3. ลูกเสือวิสามัญราลึกถึงพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 6
4. ลูกเสือวิสามัญได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของโครงการ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ ภาพถ่ายและการสังเกต
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โครงการที่ 45
โครงการวิทยาลัยฯสวยด้วยมือเรา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้สภาวะด้านจิตใจพร้อมที่จะเรียนรู้กระตุ้นสร้างเสริม
จิตสานึก สาธารณะ ร่วมด้วยช่วยกันทาความสะอาดห้องเรียนให้น่าอยู่ จัดเก็ บขยะให้ถูกหลัก นาส่วนดี
กลับมาใช้ใหม่ และสร้างบรรยากาศห้องเรียนน่าศึกษาค้นคว้าตอบสนองนโยบาย 5 ส. และส่งเสริมการ
มีคุณธรรมที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบทิ้งขยะถูกระบบ สร้างสิง่ แวดล้อมให้น่าอยู่
2. เพื่อพัฒนาจัดระเบียบห้องเรียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 122 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบทิ้งขยะถูกระบบ สร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าให้กบั
ห้องเรียน แผนกวิชาและวิทยาลัยฯ และสามารถน้อมนาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
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7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 500 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
500 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
วิทยาลัยฯ มีความสะอาดและมีสภาพแวดล้อมทีส่ วยงาม และมีการจัดการขยะทีเ่ ป็นระบบ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่ายและการสังเกต
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โครงการที่ 46
โครงการ STOP TEEN MOM
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
องค์กรอนามัยโลก ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานการเฝูาระวังสถานการณ์การตั้งครรภ์ของวันรุ่น
คิดเป็นร้อยละของผู้หญิงอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ที่ตั้งครรภ์ ต่อผู้หญิงทุกกลุ่มอายุที่ตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อย
ละ 10 เพื่ อ บ่ ง ชี้ ระดับ ความรุน แรงของปัญ หาดั ง กล่ าว ซึ่ง ในช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่า นมา (พ.ศ.2550-2555)
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทย อายุต่ากว่า 20 ปีมีค่าสูงเกินเกณฑ์เฝูาระวัง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด
ทั้งในกลุ่มมารดาอายุต่ากว่า 20 ปี และมารดาอายุต่ากว่า 15 ปี
การให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดีและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ครบถ้วนและรอบด้าน โดยเน้นพัฒนาการของผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ปลูกฝังความเชื่อ เจตคติที่ดี และ
มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่อ การตัด สิ นใจดาเนิ น ชีวิ ต ที่ ง ดงาม เพราะวั ย รุ่น มี เ พศสั ม พัน ธ์ ก่ อ นวั ย อัน ควรสู ง
จากการเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มวัยรุ่นปี 2553 พบว่า เยาวชนมีเพศสัมพันธ์
ครั้ ง แรกอายุ เ ฉลี่ ย 13-15 ปี และใช้ ถุ ง ยางอนามั ย ไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 50 ซึ่ ง ทั ก ษะชี วิ ต เป็ น จุ ด เน้ น
ด้านความสามารถและทัก ษะที่ เด็กและเยาวชน จ าเป็นต้องได้รับ การพัฒนาและเสริม สร้างทักษะชีวิต
อย่ างรอบด้ า น เป็ นภู มิ คุ้ม กั น พื้ น ฐานที่ จ ะช่ ว ยให้ผู้ เ รี ย นสามารถเผชิญ กั บ ปั ญ หาและความท้ าทาย
ในการการดารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้เรื่องของเพศศึกษาอย่างรอบด้าน เพื่อนาไปสู่การ
ปูองกันและหลีกเลี่ยง รวมถึงความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในเรื่องดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น รู้เท่าทันสถานการณ์และปูองกันแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
2. เพื่อ ให้นัก เรียน นัก ศึกษามีทั ก ษะที่ จาเป็นในการดารงชีวิตและปูองกั นปัญ หาตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักถึงปัญหา ผลกระทบและร่วมหาแนวทางในการ
ปูองกันปัญหาในการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 30 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 200 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่นรู้ท่าทันสถานการณ์และปูองกันแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต
และปูองกันปัญหาตั้งครรภ์ ไม่พร้อมพร้อมในวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม มีความตระหนักถึงปัญหาผลกระทบ
และร่วมหาแนวทางในการปูองกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/หน่วยงานอื่น งบ รายจ่ายอื่น
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 8,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
8,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และผกระทบของการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น รู้เท่าทันสถานการณ์และปูองกันแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
2. นักเรียน นักศึกษามีทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิตและปูองกันปัญหาตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นได้
อย่างเหมาะสม
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3. นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักถึงปัญหา ผลกระทบและร่วมหาแนวทางในการปูองกัน
ปัญหาในการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่ายและการสังเกต
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โครงการที่ 47
โครงการสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจาปี 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยในวันที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ สานักงานลูกเสือ
จัง หวัดชุม พร ก าหนดจัดให้มีก ารสวนสนาม เพื่อน้อมร าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภัคดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ฝีกการทางานเป็นหมู่คณะ และประสานสัมพันธ์กับ
กองลูก เสือ อื่น และได้ขอความร่วมมือ ให้ทุ กสถานศึก ษานากองลูก เสือ เนตรนารี จ านวน 1 กอง พร้อม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมพิธี
ดังนั้น ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงได้จัดโครงการสวนสนามวันคล้ายวัน
สถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2565 ขึ้น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ และเพื่อให้
ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญได้ร่วมกิจกรรมตามกฎของลูกเสือ ข้อที่ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อ ผู้มีพระคุณ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้กากับและรองผู้กากับลูกเสือวิสามัญ ราลึกถึงผู้มีพระคุณของการลูกเสือไทย
2. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้กากับและรองผูก้ ากับลูกเสือวิสามัญ ได้ปฏิบัติตามกฎลูกเสือข้อที่ 2
3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ รู้จักการทางานเป็นหมูค่ ณะ
4. เพื่อให้ลกู เสือ เนตรนารี ผู้กากับและรองผู้กากับลูกเสือวิสามัญ ได้ประสานสัมพันธ์กับกองลูกเสืออื่น
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ลูกเสือวิสามัญ
จานวน 50 คน
2. ผู้กากับและรองผูก้ ากับลูกเสือวิสามัญ
จานวน 10 คน
- เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ผู้กากับ และรองผู้กากับลูกเสือวิสามัญมีคุณธรรม จริยธรรม
2. ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ผู้กากับ และรองผู้กากับลูกเสือวิสามัญได้ปฏิบัติตามกฎของ
ลูกเสือ ข้อที่ 2 และได้ทางานเป็นทีม รวมทั้งได้ประสานสัมพันธ์กับกองลูกเสืออื่นมากขึ้น
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 2,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลูกเสือวิสามัญของกลุ่มลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีคุณธรรม จริยธรรม
2. ผู้กากับและรองผูก้ ากับลูกเสือวิสามัญของกลุ่มลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมี
คุณธรรม จริยธรรม
3. ลูกเสือวิสามัญได้ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ ข้อที่ 2
4. ลูกเสือ ผู้กากับและรองผู้กากับลูกเสือวิสามัญกลุ่มลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้
มีการประสานสัมพันธ์กับกองลูกเสืออื่น
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ ภาพถ่ายและการสังเกต

283
โครงการที่ 48
โครงการอาชีวะสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา ประจาปี 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในวันแรม 1 ค่า เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็น
โอกาสดีที่จะร่วมกันทาบุญรักษาศีลและทาจิตใจให้ผ่องใส พุทธศาสนิกชนมักจะจัดเครื่องสักการะ เช่น
ดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องจาเป็นมาถวายพระภิกษุ สามเณร ที่เคารพนับถือ ที่ สาคัญคือมีป ระเพณีหล่อ
เทียนพรรษาขนาดใหญ่เพื่อไว้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์อยู่ได้ระยะเวลา 3 เดือน
ทางวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาชุ ม พร มี ค วามตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม
พระพุทธศาสนาและร่วมสืบสานประเพณีไทย จึงได้จักโครงการ“อาชีวะสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวาย
เทียนพรรษาตามหลักธรรมภิบาล”ขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามหลักธรรมภิบาล
โดยบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีส่วนร่วมในการทาบุญและ
ทะนุบารุงศาสนา ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกคน อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดี
งามให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักและเห็นความสาคัญร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้พิธีการทางศาสนา
4. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 122 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
- เชิงคุณภาพ
นัก เรียน นัก ศึก ษา วิท ยาลั ยอาชีวศึก ษาชุม พร เรียนรู้วัฒ นธรรมอันดีง ามของไทย
ยึดปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ได้ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาและเรียนรู้พิธีการทางศาสนา
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
กรกฎาคม 2565
สถานที่
วัดในอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 5,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
2. นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสาคัญร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา
3. นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรูพ้ ิธีการทางศาสนา
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่ายและการสังเกต

288
โครงการที่ 49
โครงการวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
สถานศึกษาเป็นสถานบันที่มีความสาคัญ ต่อจากสถาบันครอบครัว ซึ่งมีครูเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้
ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ และความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับศิษย์ของตนเอง เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาสามารนาความรู้และหลักธรรมไปใช้ในการดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต เมื่อครูได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้อบรมสั่งสอนศิษย์ แล้วศิษย์จะได้มีโอกาสแสดง
ความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูเช่นกัน
ดังนั้น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ร่วมกับงาน
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา กาหนดจัดโครงการไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาระลึกถึงพระคุณของครู
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 122 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงพระคุณของครู ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู
และระลึกถึงพระคุณครู และสามารถน้อมนาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
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4.
5.
6.
7.
ระยะเวลา
สถานที่

ประชาสัมพันธ์โครงการ
ดาเนินโครงการ
สรุปและประเมินผล
รายงานผลโครงการ
กรกฎาคม 2565
วัดในอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 25,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
25,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครูและได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู
2. นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู
3. นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เกิดความผูกพันกับครูและวิทยาลัยฯ
4. นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในการทากิจกรรมของวิทยาลัยฯ
5. นักเรียน นักศึกษาน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย

293
โครงการที่ 50
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
กฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ ข้อ บัง คับ ที่ ใช้ควบคุม ความประพฤติ ของมนุษย์ในสัง คม กฎหมาย
มีลักษณะเป็นคาสั่ง ข้อห้าม ที่มาจากผู้มีอานาจสูงสุดในสังคมใช้บังคับได้ทั่วไป ใครฝุาฝืนจะต้องได้รับโทษ
หรือสภาพบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง กฎหมายเป็นบรรทัดฐานทางสังคมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้
บังคับความประพฤติสมาชิกในสังคม ทาให้สังคมมีระเบียบ วินัย และสงบเรียบร้อย หากไม่มีกฎหมาย
มนุษย์ซึ่งมักจะชอบทาอะไรตามใจตนเอง ถ้าต่างตนต่างทาตามใจและการกระทานั้นทาให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย ก็จะเกิดปัญหา ความขัดแย้ง มีการล้างแค้นได้โต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาไม่มีที่สิ้นสุด เพราะไม่มี
กฎหมายเข้าไปจัดการให้ความเป็นธรรม ในที่สุดสังคมนั้นประเทศนั้นก็จะล่มสลายไม่สามารถดารงอยู่ได้
ปัจจุบันนี้ในชีวิตประจาวั นของเราไม่ว่าใครจะทาอะไรก็จะต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ตลอดเวลา รัฐธรรมนูญกาหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย การรู้กฎหมาย จึงจาเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกคน ที่จะได้ทราบถึงของเขตของสิทธิ และหน้าที่ของตน ตลอดจนข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด เมื่อรู้กฎหมายก็จะได้ไม่ทาผิดกฎหมาย และไม่ถูกผู้อื่นเอารัดเอา
เปรียบโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้เล็งเห็นความสาคัญในการเรียนรู้กฎหมายเบื้องต้นและตระหนักให้
นักเรียน นักศึกษา เห็นความสาคัญ ของกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาข้ อขัดแย้ง ข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างนักเรียน นักศึกษาด้วยกันเอง และเมื่อกระทาความผิดแล้วจะกล่าวอ้างแก้ตัวว่าที่กระทาลงไปนั้น
เป็นเพราะไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้คนหลุดพ้นจากความรับผิดก็ไม่ได้ อีกทั้งกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา
มีจิตสานึกที่ดีในการประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ก ฎหมาย และเป็นเยาวชนที่ดีแก่ ประเทศชาติต่อไป
สัง คมจึง จาเป็นต้อ งมี ก ฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ ในการอยู่ร่วมกั นดัง คากล่าวที่ ว่า “ที่ใดมีสังคมที่นั่นมี
กฎหมาย”
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักและประพฤติปฏิบตั ิตนเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม ทาให้สังคม
มีระเบียบ วินัย และสงบเรียบร้อย
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารและครู
จานวน 15 คน
2. ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา
จานวน 210 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมทาให้สังคม
มีระเบียบ วินัย และสงบเรียบร้อย อีกทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานด้านกฎหมายเช่น ศาล อัยการ ตารวจ เป็นต้น
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน หน่วยงานราชการอื่น
งบ เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 4,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
4,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนด
2. นักเรียน นักศึกษา นาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่ายและสังเกต
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โครงการที่ 51
โครงการวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ชมรม To Be Number One
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสาคัญวันหนึ่ง ในด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการปลูกฝังจิตสานึก การอนุรักษ์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านวรรณคดี วรรณศิลป์
รวมถึงการระลึกถึงบรมครูกลอนสุนทรภู่ ผู้มีความเป็นเลิศทางภาษาทั้งศาสตร์และศิลป์ จนกระทั่งได้รับ
การยกย่องเป็นกวีเอกของโลก งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดาเนินการจัดโครงการวันสุนทรภู่ขึ้น
อีกทั้งในวันนี้ยังเป็นต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย จึงจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เกิดความ
ตระหนักและเห็นคุณค่า ความงดงามในภาษาและวรรณคดีของชาติ และตระหนักและเห็นโทษภัยของยา
เสพติดอีกด้วย
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นคุณค่า ความงดงามในภาษาและวรรณคดีของชาติ
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกถึงบรมครูกลอนสุนทรภู่
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักและเห็นโทษภัยของยาเสพติดอีกด้วย
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 122 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันสุนทรภู่และวัน
ต่อต้านยาเสพติด และได้แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ต่อชุมชน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
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3.
4.
5.
6.
7.
ระยะเวลา
สถานที่

ประชุมคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ดาเนินโครงการ
สรุปและประเมินผล
รายงานผลโครงการ
มิถุนายน 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษานาเสนอความรู้ ความคิดด้านวรรณคดีไทยต่อชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์
2. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ในด้านผลงานและตัวกวีบรมครูกลอนสุนทรภู่
3. นักเรียน นักศึกษามีความภูมิใจและเกิดความตระหนักในการอนุรกั ษ์ความเป็นไทย
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่ายและสังเกต
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โครงการที่ 52
โครงการ To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ชมรม To Be Number One
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้ ว ยสภาพสั ง คมในปั จ จุ บั น เยาวชนเติ บ โตท่ า มกลางกระแสบริ โ ภคนิ ย มและ
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ทั้งทางด้านความคิด และ
พฤติกรรมการกระทา รัฐบาลได้ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติ จึงได้กาหนดนโยบายใน
การฟื้นฟู ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม การดารงชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพียง เพื่อปูองกั น
ความเสี่ยงที่ จ ะเกิ ดขึ้น ด้วยการให้มี กิ จ กรรมที่ ส ร้างสรรค์ พัฒ นาเยาวชน เสริมสร้างปัจ จัยทางบวก
ในสถานศึกษาสาหรับการเป็นแนวทางให้เยาวชนได้เลือกทางเดินที่ถูกต้อง
ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงได้จัดโครงการ To Be Number One ขึ้น เพื่อสนอง
นโยบายรัฐบาลและยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เ รียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพ ศัก ยภาพ รวมถึงมีสุขภาพร่างกาย
สุขภาพใจที่ดี มีความกล้าแสดงออก และปัญหาทางเพศได้อีกแนวทางหนึ่ง
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักในความสาคัญในการลด ละ เลิก ยาเสพติด
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนัก ศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก และใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 122 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
- เชิงคุณภาพ
คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนัก ศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม เป็นหนึ่งได้โดยต้องไม่พึ่งยาเสพติด
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
ระยะเวลา
สถานที่

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ดาเนินโครงการ
สรุปและประเมินผล
รายงานผลโครงการ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตระหนักในความสาคัญในการลด ละ เลิก ยาเสพติด
2. นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่ายและสังเกต
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โครงการที่ 53
โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจาปี 2565
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
บริษัท เอ.พี .ฮอนด้า จากัด ในฐานะผู้จาหน่ายรถจักรยานยนต์ ได้เน้นให้ผู้เ รียนอาชีวศึก ษา
มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการและส่ง เสริม กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
รณรงค์ปูองกันลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการสร้างจิตสานึกในด้านความปลอดภัยและสร้า งวินัยจราจร ใน
ปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมากรวมทั้งจิตใจของมนุษย์ที่ขาดคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนิน
ชีวิต โดยเฉพาะระเบียบวินัย ในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงมารยาทบนท้องถนน
ในการนี้ งานกิ จ กรรมนั ก เรียน นัก ศึก ษาวิท ยาลั ยอาชีวศึ ก ษาชุม พร ขอจั ดโครงการ “ขับ ขี่
ปลอดภัยสร้างวิจัยจราจร” โดยมีวัตถุป ระสงค์เ พื่อให้นัก เรียน นัก ศึกษารณรงค์ปูองกันลดอุบัติเ หตุ
ทางถนน โดยการสร้างจิตสานึกในด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร และเป็นการสร้างวัฒนธรรม
ในการขับขี่ให้กับนักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนปูองกันชีวิตและทรัพย์สิน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักปูองกันลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการสร้างจิตสานึกในด้าน
ความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร
2. เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการขับขี่ให้กับนักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนปูองกันชีวิตและทรัพย์สิน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 20 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 600 คน
- เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอด
สร้างวิจัยจราจรเพื่ อให้นักเรียน นักศึกษารณรงค์ปูองกันลดอุบัติเ หตุท างถนน โดยการสร้างจิตส านึก
ในด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,500 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,500 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรสนองนโยบายรัฐบาลในการรงณรงค์แก้ ไขปัญ หาอุบัติทางถนน
ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
2. นัก เรียน นักศึกษา เพื่อ ให้นักเรียน นักศึกษารณรงค์ปูองกันลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการ
สร้างจิตสานึกในด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจร
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่ายและสังเกต
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โครงการที่ 54
โครงการลูกเสือช่อสะอาด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในกิจการลูกเสือเพื่อการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เพื่อดาเนินการจัดทาหลักสูตร คู่มือ เอกสารประกอบ
พร้อมทั้ งสนับ สนุนและส่ง เสริมบุคลากรในสังกั ดได้เข้ารับการฝึก อบรมในความรู้ขั้นต่างๆ โดยเฉพาะ
หลัก สูตรลูก เสือ ช่อ สะอาด เพื่ อ เพิ่ ม บุคลากรทางการลูก เสือให้มี ศัก ยภาพ สนับ สนุนและส่ง เสริม ให้
สถานศึก ษาทั่ วประเทศนากระบวนการลูกเสือช่อสะอาด เข้าไปจัดฝึก อบรมให้กั บ นัก เรียน นัก ศึก ษา
โดยเป็นหลักสูตรวิชาพิเศษ และ/หรือ หลักสูตรเฉพาะทาง ทุกปีการศึกษา และพัฒนาไปสู่การจัดตั้งหน่วย
ลูกเสือช่อสะอาดภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวร่วมเครือข่ายเฝูาระวังการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในอนาคตต่อไป
ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจึงได้จัดโครงการลูกเสือช่อสะอาด เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกระทาอย่างเปิดเผยโปร่งใส การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเป็นพลเมืองดี และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต การคดโกง เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม และ สร้างจิตสานึกที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการปูองกันการทุจริตตามระบอบ
ประชาธิ ป ไตยให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การของลู ก เสื อ วิ ธี ท างการลู ก เสื อ อั น จะส่ ง ผลให้
ประเทศชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกระทาอย่างเปิดเผยโปร่งใส การเคารพสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเป็นพลเมืองดี และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
ปูองกันการ ทุจริต การคดโกง
2. เพื่ อส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตสานึกที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการปูองกั น
การทุจริตตามระบอบประชาธิปไตย
3. เพื่อปลูกฝังคุณค่าความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อประเทศชาติ
4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการปูองกันการทุจริต
5. เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจการของลูกเสือและวิธีทางการลูกเสือ
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 5 คน
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
จานวน 20 คน
3. เตรียมลูกเสือวิสามัญชาย
จานวน 158 คน
4. เตรียมลูกเสือวิสามัญหญิง
จานวน 424 คน
- เชิงคุณภาพ
ลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งการกระท าอย่ า งเปิ ด เผยโปร่ ง ใส
การgคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเป็นพลเมืองดี มีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
การปูองกันการ ทุจริต การคดโกง มีจิตสานึกที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการปูองกันการทุจริต
ตามระบอบประชาธิปไตย
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บังคับบัญชาลูก เสือ วิสามัญ และลูกเสือ วิสามัญ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกระทาอย่าง
เปิดเผยโปร่งใส การเคารพสิท ธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ความซื่อสัตย์ สุจ ริต ความเป็นพลเมืองดี

318
มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต การคดโกง มีจิต สานึกที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการ
ปูองกันการทุจริต ตามระบอบประชาธิปไตย
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่ายและสังเกต
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โครงการที่ 55
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานครูที่ปรึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
จากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีส่ง ผลต่อ การดาเนิน ชีวิตของบุคคลในสัง คมเป็นอย่ างมาก โดยเฉพาะนัก เรียน นัก ศึก ษา
อาชีวศึก ษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นได้รับ อิท ธิพลจากพัฒนาการตามวัยและสภาพแวดล้อมที่เ ปลี่ยนแปลง
ก่อให้เกิดปัญหามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น ปัญหาการใช้สารเสพติด การมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร การทะเลาะวิวาท การติดเกมส์และใช้อินเตอร์เน็ตไปในทางที่ไม่สมควร การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ไปจากบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคม ปัญหาเหล่านี้หากมิได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจะก่อให้เกิด
ปัญ หาด้า นต่า งๆ ส่ง ผลต่อ การออกกลางคัน เป็น ปัญ หาต่อ การ ดาเนินชี วิตของนั ก เรี ยน นัก ศึ ก ษา
ตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของสานกงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังคมและ
ประเทศชาติ
การออกกลางคั น จึ ง เป็ นปั ญ หาส าคัญ ต่ อการจั ดการศึก ษาของประเทศที่ ต้ องเร่ ง ด าเนิ นการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนทาให้เกิดความสูญ
เปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง จะได้ทุ่มเทให้
ความสาคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน (Drop out) แล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนก็ยังไม่หมดไป
งานครูที่ปรึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาการออกกลางคัน จึงได้จัดทาโครงการลด
ปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการแก้ไขการ
ออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา พร้อมทั้งแสวงหารูปแบบการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น
และ สถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 โดยการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนการเพิ่ มกาลัง คนในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการ ด้านอุตสาหกรรม
เกษตรและบริการ การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ทั่วถึง
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
เพิ่มปริมาณผู้เรียน โดยการลดการออกกลางคันของผูเ้ รียนให้ได้ร้อยละ 5 ของจานวน
ผู้เรียนที่ออกกลางคันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ มีกระบวนการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างมีส่วน
ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และ สถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินโครงการโฮมรูมแก่นักเรียน นักศึกษา
6. ดาเนินโครงการประชุมผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการออกกลางคัน
7. ดาเนินโครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคันกลับเข้าสูร่ ะบบการศึกษา
8. ดาเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพือ่ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและหารายได้ระหว่าง
เรียนแก่นักเรียน นักศึกษา
9. ดาเนินโครงการคัดกรองและจัดทาระบบฐานข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา
10. ดาเนินโครงการจัดทาแฟูมประวัติประจาตัวของผูเ้ รียน
11. สรุปและประเมินผล
12. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ รายจ่ายอื่น
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 20,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
20,000 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาสอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษ
ที่ 2 โดยการลดจานวนการออกกลางคันของผู้เรียน
2. สามารถเพิ่ มก าลังในระดับกลางเข้าสู่ส ถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร และ
การบริการ การพัฒนาเศรษฐกิจได้ทั่วถึง
3. วิทยาลัยฯ มีรูปแบบการเพิ่มปริมาณผู้เรียนโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อย่างมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการอย่างเป็น
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 56
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
นโยบายด้านสาธารณสุขเน้นให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเป็นหลักใหญ่
การที่ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีก็จะส่งผลให้มีสุขภาพและร่างกาย มีความแข็งแรงด้วย
การรณรงค์เพื่อสุขอนามัยพื้นฐานและการปูองกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จาเป็นต้องครอบคลุม ทุกด้าน เช่น
การรักษา การส่งเสริม การปูองกันและฟื้นฟูสุขภาพ ก่อนที่จะพบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพดังกล่าว การ
ค้นพบปัญหาสุขภาพได้ก่อนเกิดการเจ็บปุวยหรือช่วยบรรเทาอาการที่เจ็บปุวยอยู่ไม่ให้รุนแรงขึ้น
ในการศึกษาก็เช่นกัน ถ้านักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพที่ดี แข็งแรงก็จะสามารถดาเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข การที่คนเราจะสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกตินั้นต้องอาศัยปัจ จัยหลายๆ อย่าง ทั้งในด้าน
สภาพแวดล้อม ความสามารถ และที่ขาดไม่ได้คือด้านสุขภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ สุขภาพนั้นจะ
เป็นจุดเริ่มในการดาเนินชีวิตของคนเรา ถ้าเรามีสุขภาพที่ดีสมองก็จะปลอดโปร่ง สามารถคิดวิเคราะห์
สิ่ง ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นรอบตัวได้อ ย่างมี สติร อบคอบ และควบคุม ให้มั นดาเนินไปอย่างถูก ต้องเหมาะสม
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาตระหนักและให้ความสาคัญของการดูแลสุขภาพของนักเรียน
นักศึกษา จึงได้จัดทาโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพร่างกาย
พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อประเมิน คัดกรองและเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ และหากมีตรวจพบความผิดปกติจะ
ได้วางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง วิทยาลัยฯ จะได้นาข้อมูลของ
นักเรียน นักศึกษามาวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพต่อไป
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และรู้จักระวังรักษา ดูแลสุขภาพตัวเองให้
พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีความสุข

329
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งบ รายได้สถานศึกษาฯ
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 150,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
150,000
บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกายและมีสุขภาพที่ดี
2. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพร่างกายพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน
3. นักเรียน นักศึกษาได้ปูองกันโรคภัยต่างๆ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพที่ดี
4. นักเรียน นักศึกษาที่มีโรคประจาตัวได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
5. เป็นการเฝูาระวังนักเรียน นักศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติด
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ

330
โครงการที่ 57
โครงการจัดทาประกันอุบัติเหตุ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเล็งความสาคัญของการจัดการศึกษาควบคู่กับการรักษาสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนนักศึกษา ที่จะต้องทาให้ผู้เรียนเกิดความสุขใส่ใจในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดี วิทยาลัยฯ จึงต้อง
กาหนดแผนงานรองรับเรื่องสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของการ
กาหนดบทบาทหน้าที่ ในเรื่อ งการดูแลเอาใจใส่ในความปลอดภัยและสุขภาพชีวิตของตนในการเกิ ด
อุบัติเ หตุรวมถึงลดความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่ อาจท าให้เกิ ดการสูญ เสียหรืออาจมี ผลกระทบต่อการเรียน
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล และเป็นภาระในครอบครัวนักเรี ยนนักศึกษาเพื่อเป็นการช่วย
ลดภาระดังกล่าว จึงได้มีการจัดทาการประกันอุบัติเหตุเพื่อคุ้มครองชีวิตให้กับนักเรียนนักศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเห็นความสาคัญของความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุและคุ้มครอง
อุบัติภัย
2. เพื่อจัดให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้ทาประกันอุบัติเหตุ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วม
- เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ลดภาระค่ารักษาพยาบาลที่อาจ
เกิดขึ้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
5. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
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6. ดาเนินงานตามโครงการ
7. สรุปผลการดาเนินการ
8. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
งบ รายได้สถานศึกษาฯ
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 588,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
588,000
บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับการช่วยเหลือทุนทรัพย์จากการเกิดอุบัติเหตุ
2. ลดปัญหากลุ่มเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
3. ช่ วยให้นักเรียน นัก ศึกษาลดภาระการจ่ายเงินค่ารัก ษาพยาบาล และเสียชีวิตจากการเกิ ด
อุบัติเหตุ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ
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โครงการที่ 58
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

336
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาที่ ท าให้นัก เรียน นัก ศึก ษาต้องมี ความ
ระมัดระวังในการดาเนินชีวิตประจาวันมากขึ้น และการดารงชีวิตของนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันมีภาวะ
เสี่ยงเรื่องสุขอนามัยเป็นอย่างมาก การดูแลและเอาใจใส่ต่อสุขภาพจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง รวมทั้งปัจจุบันได้มี
การรณรงค์จากภาครัฐและเอกชนให้ใส่ใจในสุขภาพ มีการออกกาลังกายเพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรงต่อ
โรคภัยต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานและการดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและใส่ใจในสุขภาพร่างกายของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ห้องพยาบาลวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจึงจาเป็นต้องมียาสามัญ
ประจาบ้านให้การรักษาปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นแก่นักเรียน นักศึกษาเมื่อมีอาการปุวยที่ไม่รุนแรง ก่อนนาส่ง
สถานพยาบาลต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ประจาห้องพยาบาล
2. เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กบั นักเรียน นักศึกษาทีม่ ีปญ
ั หาอาการเจ็บปุวย ก่อนนาส่ง
สถานพยาบาล
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรทุกคน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. สารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
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4.
5.
6.
7.
8.
ระยะเวลา
สถานที่

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปผลการดาเนินการ
รายงานผลโครงการ
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 20,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
20,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพ สามารถปฏิบัตติ นให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี
2. ลดปัญหาการออกจากคันเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ
3. นักเรียน นักศึกษาได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
10.1  โดยใช้แบบสอบถาม
10.2  โดยใช้แบบสัมภาษณ์
10.3  อื่นๆ

340
โครงการที่ 59
โครงการแนะแนวศึกษาต่ออาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การแนะแนวของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่ผ่านมา ส่วนมากเป็น
การแนะแนวเชิงรับและเป็นการแนะแนวศึกษาต่อที่สถานศึกษาต่างๆ เชิญมา จึงออกแนะแนวและเป็น
การแนะนาสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาเท่านั้น
เพื่อให้การแนะแนวศึกษาต่อเป็นไปในเชิงรุก และสอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการบริหารและ
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา งานแนะแนวฯ จึง จั ด ท าโครงการแนะแนวศึก ษาต่ อ อาชี ว ศึก ษา โดยการ
ประสานงานกับโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวในเชิงรุก และเน้นให้เห็นถึงความสาคัญใน
การเรียนทางด้านสายอาชีพ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนระบบอาชีวศึกษา
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การเรียน การสอนในสาขาวิชาชีพต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
3. เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเปูาหมายเกิดความเข้าใจในศักยภาพความสามารถของตนเองและ
สามารถเลือกสาขาได้ตรงกับความต้องการของตนเอง
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จังหวัดชุมพร จานวน 90 โรงเรียน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา จังหวัดชุมพร มีจานวน
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามเปูาหมาย
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
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5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและประเมินผล
7. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565
สถานที่
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จังหวัดชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 20,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
20,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนอยู่ในระบบพื้นฐาน กลุม่ เปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสาขาอาชีพและสามารถ
เรียนได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและศักยภาพของตนเอง
2. นัก เรี ยนกลุ่ม เปูาหมายมี ความสนใจและเลือกเรียนในสถาบัน อาชีวศึ ก ษาจัง หวัดชุม พร
มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 60
โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ในทุกปีการศึกษาจะมีผู้สาเร็จการศึก ษาออกไป ซึ่งมีทั้ง ผู้ศึกษาต่อและประกอบอาชีพผู้สาเร็จ
การศึกษาเหล่านี้ เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาการติดตามผลสาเร็จการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นในการประเมินและเป็นอีก
วิธีก ารที่ จะท าให้ได้ข้อมู ลมา เพื่อพั ฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน การสอน และรวมถึงเป็นอีก
แนวทางที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในการหางานทา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูล นักศึกษาทีจ่ ะสาเร็จการศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับสถานศึกษาในแต่ละรุ่น
3. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและพัฒนากระบวนการเรียน การสอนของสถานศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีก ารศึกษา 2563 เข้าสู่ตลาดแรงงานปีการศึกษา 2564
จานวน 723 คน ได้อย่างน้อย 80%
- เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา จังหวัดชุมพร มีจานวน
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามเปูาหมาย
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการอนุมัติ
2. รวบรวมข้อมูล
3. จัดส่งแบบติดตามผล
4. วิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปผล
6. ประเมินผล
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ระยะเวลา
สถานที่

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลของผูส้ าเร็จการศึกษา ทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
2. ได้ข้อมูลพื้นฐานจากทาเนียบผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 61
โครงการปฐมนิเทศพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดนโยบายการพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ต้องเป็นคนดี มี ความสุข มี คุณธรรม จริยธรรมที่ ดีและมีภูมิคุ้มกั นจากสารเสพติด แต่ในขณะเดียวกั น
นักเรียน นักศึกษาใหม่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่มาจากสถานศึกษาต่างๆ ยังขาดพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการเรียน การสอน การทากิจกรรม รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนขณะที่ศึกษาตามหลักสูตร
ของอาชีวศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจึงจัดโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2565 เพื่อช่วยให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม
เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดีของวิทยาลัยฯ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนและระเบียบปฏิบัติของวิทยาลัย
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 จานวน 980 คน
- เชิงคุณภาพ
ดาเนินการจัดปฐมนิเทศพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2565 ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 อย่างมีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
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5. สรุปผล ประเมินผล
ระยะเวลา
เมษายน - พฤษภาคม 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 9,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
9,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาเข้าใจแนวทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่วิทยาลัยฯกาหนด
3. นักเรียน นักศึกษามีความเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
4. นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันการนักศึกษา
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 62
โครงการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพรวมถึงคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญอย่าง
ยิ่งของสถาบันการศึกษา นอกเหนือจากการให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพและวิชาการ สถานศึกษาจึงต้อง
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาในหลายด้าน แต่การที่นักเรียน นักศึกษามีสภาพปัญหาเศรษฐกิจจึง
ทาให้เกิดสภาพปัญหาต่างๆ ในการเรียน การช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาจึงเป็นสิ่งจาเป็น วิทยาลัยฯ
จึงได้ดาเนินการจัดโครงการจัดหาทุนเพื่อการศึกษา การจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนฯ และ
การจัด หารายได้ร ะหว่า งเรียนให้แก่ นัก เรี ยน นั ก ศึก ษาขาดแคลนและออกเยี่ยมครอบครัวนั ก เรีย น
นักศึกษาเหล่านั้น เพื่อประเมินข้อมูลในการพิจารณาความช่วยเหลือต่อไปจนจบการศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับความช่วยเหลืออย่างน้อย 100 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาทีม่ ีปญ
ั หาด้านเศรษฐกิจจริงได้รบั ความช่วยเหลือ สามารถศึกษาต่อได้
จนจบหลักสูตร
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. สรุปผล ประเมินผล
ระยะเวลา
กรกฎาคม – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 4,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
4,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. วิทยาลัยฯ สามารถช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงินตามจานวนทุนที่จัดหาได้
2. ช่วยลดปัญหาของนักเรียน นักศึกษาด้านการเงินและปัญหาการออกกลางคัน
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ

360
โครงการที่ 63
โครงการปลูกจิตสานึกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารู้รกั ษ์การออม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การออมมิได้หมายถึง การออมเงินเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการออมชีวิต และปัจจุบันการ
ดารงชีพทุกอย่าง การใช้สิ่งมีค่ามีคุณทั้งหลาย อย่างระมัดระวัง อย่างมีเหตุมีผล ต้องตระหนักรู้คุณค่าของ
ชีวิต ทรัพ ย์สิน และสิ่ง ของ ไม่ ป ล่อ ยปละละเลยให้ไร้ค่า พยายามรัก ษาและพัฒ นาให้เ จริญ ให้ได้ใ น
ขณะเดียวกัน ทรัพย์สินเงินทอง ข้าวของต่างๆ ที่เป็นปัจจัยในการดารงชีพ ก็ต้องให้ความสาคัญ ต้องรู้จัก
เก็บ รู้จัก ใช้เป็นต้น ซึ่ง เป็นไปตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ มี เหตุมี ผล และมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) การออมจึงเป็นเรื่องของการศึกษา การพัฒนาชีวิตของคนลักษณะหนึ่ง คือ การฝึกให้รู้
ให้คิดและให้ทาในสิ่งดีมีประโยชน์
นัก เรียน นัก ศึก ษาผู้กู้ ยืม เงินจากกองทุ นเงิ นให้ กู้ ยืม เพื่อ การศึก ษา จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งมี ค วาม
ระมัดระวัง มีเหตุมีผลในการใช้จ่ายต่างๆ มีจิ ตสานึกที่ดีในการชาระหนี้แก่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เพื่อแสดงถึงความมีระเบียบวินัยในการชาระหนี้ และเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่จะกู้ยืมคนอื่นๆ ในภายหน้า
ดังนั้น การเก็บออมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างนิสัยความมีวินัย การรู้จักการวางแผนการใช้เงิน และ
จิตสานึกที่ดีของผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีการวางแผนในการใช้จ่าย รู้จักเก็บออม เพื่อเป็นแบบแผน
ในการใช้ชีวิตประจาวันต่อไปในอนาคต
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารูจ้ ักการออมเงิน เก็บเงินไว้ใช้ในยามจาเป็น โดยเฉพาะ
นักเรียน นักศึกษาทีก่ ู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นการฝึกวินัยการออมเพื่อทีจ่ ะมีเงินเก็บ
ไว้ชาระหนี้ หลังจากที่จบการศึกษาและมีงานทา
3. เพื่อสร้างจิตสานึกและตระหนักถึงความสาคัญของการชาระหนีก้ องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้อื่นต่อไป
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาทีก่ ู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จานวน 150 คน
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- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีการวางแผนในการใช้จ่าย รูจ้ ักเก็บออม เพื่อเป็นแบบแผนในการใช้
ชีวิตประจาวันต่อไปในอนาคต
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. สรุปผล ประเมินผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีการวางแผนในการใช้จ่าย รู้จักเก็บออม มีวินัยในการออมเงินเพื่อที่จะมีเงิน
เก็บไว้ชาระหนี้หลังจากที่จบการศึกษาและมีงานทา
2. นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกและตระหนักถึงความสาคัญของการชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 64
โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานปกครอง
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

366
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ประเทศไทย มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง จาก
การสารวจพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้ติดและผู้เสพยาเสพติดมากขึ้น จากเดิมที่ผู้เสพส่วนใหญ่จะอยู่
ในช่วงของวัยรุ่นและวัยทางาน แต่ปัจจุบันพบว่าการเพิ่มขึ้นของผู้เสพที่อยู่วัยนักเรียน นักศึกษา จึงเห็น
ได้ว่าปัญหายาเสพติดได้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น และหนักขึ้นเป็นทวีคูณ มีจานวนผู้เสี่ยง
ที่มีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น ทาให้ผู้เสพ
ยาเสพติดและกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมัก มี ก ารลักลอบซื้อขายยาเสพติดกั นเป็นจ านวนมาก และยังส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความ
มั่นคงของประเทศ เพื่อเป็นการลดและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงจาเป็นจะต้องมีโครงการและมาตรการ
ต่าง ๆ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดเบาบางจนหมดสิ้นไป
งานปกครอง ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เห็นความสาคัญในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จึงได้จัดโครงการ “อาชีวะต้านยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้ รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
เฝูาระวังการแพร่กระจายของยาเสพติดสู่เด็กและเยาวชน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุม่ เยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3. เพื่อปูองกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอก
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 122 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
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- เชิงคุณภาพ
1. ผู้บ ริห าร คณะครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และนั ก เรี ยน นัก ศึ ก ษา วิท ยาลั ย
อาชีวศึกษาชุมพร ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ปูองกันลด
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรียน นักศึกษาทราบ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 500 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
500

งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
2. ได้เสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3. ได้ปูองกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทัง้ ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
4. ได้สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอก
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ

370
โครงการที่ 65
โครงการห้องเรียนคุณธรรม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานปกครอง
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มี ค่ า นิ ย มในการแต่ ง กาย ชุ ด นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่
หลายหลากมีทั้งแต่งตัวได้ถูกต้อง เหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย เพื่อเป็นการ
ยกย่องและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยในเรื่องการแต่งกาย
คุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมอั นพึ ง ประสงค์ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ ดี ให้กั บ นัก เรียน นัก ศึก ษา
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย จึงจัดให้มีโครงการห้องเรียนคุณธรรม ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อปลูกฝังการมีจิตสานึกของสภาพความเป็นนักเรียน นักศึกษาและการมีวินัยในตนเอง
2. เพื่อเป็นการยกย่องส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของวิยาลัย
3. เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีกบั นักเรียน นักศึกษาทุกคนในเรือ่ งของการแต่งกาย
4. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ ความอบอุ่น ความภูมิใจ ให้นักเรียน นักศึกษา กับผูบ้ ริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั วิทยาลัย
5. เพื่อให้เด็กและเยาวชนแต่งกายถูกระเบียบ และประพฤติปฏิบัติตัวในกรอบระเบียบของ
วิทยาลัยสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยม และปลูกฝัง่ สิง่ ที่ดีแก่เยาวชน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 122 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
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3.
4.
4.
5.
6.
ระยะเวลา
สถานที่

ประชุมคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรียน นักศึกษาทราบ
ดาเนินการตามโครงการ
สรุปประเมินผล
รายงานผล
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 500 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
500

งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกของการเป็นนักเรียน นักศึกษาและมีวินัยในตนเองมากขึ้น
2. นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบ มีความภาคภูมิใจ มีกาลังใจที่จะเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับเพื่อน ๆ
3. เกิดแรงกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย
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โครงการที่ 66
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fixit Center) เพื่อให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและ
พัฒ นาทัก ษะช่างชุมชน ให้ส ามารถซ่อ มบารุง เครื่องมือ อุป กรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่ องใช้ใน
ครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุม ชน งานโครงการพิเศษและการบริการ
ชุมชนในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้จัดทาโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) ขึ้น
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ยังทาให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอด
ความรู้ พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้า
ชุมชน อันจะเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
-ผลต่อประชาชน
1. ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะ
ช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลด
รายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
2. ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
การบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมื อระหว่างสถานศึก ษากับ ชุม ชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนา
สุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
4. ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
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5. ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่ นามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่ องมื อ
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
-ผลต่อนักเรียนนักศึกษา
1. เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
2. สร้ า งแหล่ ง ปฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง การพั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
-ต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
1. ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบารุงรักษา การซ่อมบารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดารงชีวิตประจาวัน
2. ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน
คุณภาพสินค้า
3. ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่าง
ซ่อมประจาศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. พัฒนาสุขอนามัย
จานวน 20 คน
2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
จานวน 1 แห่ง
3. ตั้งศูนย์ซ่อมสร้างฯ
จานวน 1 ศูนย์
- เชิงคุณภาพ
1. เพิ่ มประสิท ธิภาพของเครื่องมื อเครื่องจัก รที่ ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมื อ
อุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
2. ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
3. ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้
4. การรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
5. ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงานสร้างรายได้
7. ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน
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สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพสินค้าเบื้องต้น
8. นักเรียน นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบ
อาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน
9. สถานศึ ก ษามี แ หล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในการพั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก ศึ ก ษาให้ มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. จัดตั้งทีมเครือข่ายวิจัย สารวจข้อมูลชุมชน
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือสถานศึกษากับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 ประชุมวางแผนและกาหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการ
4. ประชาสัมพันธ์กลุ่มเปูาหมาย
5. จัดทาโครงการเพือ่ เสนอขออนุมัติ
6. แต่งตั้งคาสั่งมอบหมายหน้าที่
7. ประชุมและจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
8. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าปฏิบัตกิ าร
9. ดาเนินการตามโครงการ
10. ติดตามประเมินผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ รายจ่ายอื่น
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 250,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
250,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จานวน 1 ศูนย์ ประชาชนผู้รับบริการไม่ต่ากว่า 200 คน
ได้รับความรู้และทักษะในการการดูแลรักษาและซ่อมบารุง เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน
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2. ช่างชุมชนไม่ต่ากว่า 7 คน ได้รับการยกระดับฝีมอื ช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการ
ซ่อมบารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
3. มีการพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อย 1 แห่ง
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย
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โครงการที่ 67
โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
แผนกวิชา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
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มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
จากมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่กาหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรู้
ด้านวิชาการและวิชาชีพให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ความชานาญในด้านฝีมือ และสามารถขยายความรู้และทักษะ
เข้าสู่การบริการชุมชน องค์การ และสถานศึกษาอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้เรียนและผู้เรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาการหรือบริการวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง/ปี
ดังนั้น เพื่ อเป็นการตอบสนองต่อมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ จึงได้จัดให้มีโครงการ
การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ณ หน่วยงานภายในจังหวัดชุมพร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ปลูกจิต
ใต้สานึกในการให้บริการแก่ชุมชนและเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิทยาลัยต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการตอบสนองมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. เพื่อให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่สง่ เสริมการพัฒนาทักษะของผูเ้ รียน
3. เพื่อปลูกจิตสานึกในการบริการ สร้างความสามัคคี ฝึกการทางานเป็นทีม และสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีกับวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ครูและนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา จานวน 200 คน
- เชิงคุณภาพ
เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. จัดคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงาน

386
3 ประชุมกรรมการการวางแผน
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ
6. เตรียมอุปกรณ์ เอกสาร
7. ปฏิบัติงานบริการวิชาการ/วิชาชีพตามกาหนดการ
8. สรุป ประเมินผล
9. รายงานผลการดาเนิน
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่

หน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 5,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงานที่รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการวิชาการ/วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะวิชาการ/วิชาชีพตามศักยภาพของแผนกวิชาตนเอง
3. นักเรียน นักศึกษาได้เห็นคุณค่าในการบริการที่ดี
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ ภาพถ่าย
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โครงการฝ่ายวิชาการ
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โครงการที่ 68
โครงการการสวดทานองสรภัญญะในวันธรรมสวนะ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
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 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

390
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
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 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ทางพุทธสมาคมของจังหวัดชุมพร ได้เชิญให้ทางวิทยาลัยฯ
ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมสวดทานองสรภัญญะ และบรรยายธรรม ด้วยเหตุนี้ทางแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์จึงได้เตรียมนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมสวดทานองสรภัญญะในวันสาคั ญดังกล่าว และเป็น
การปฏิบัติจริงในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โดยการสวดทานองสรภัญญะหน้าเสาธงในทุกวัน
ธรรมสวนะ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อ ให้นัก เรียน นัก ศึกษาได้ซ าบซึ้ง และศรัทธาในพระพุท ธศาสนา เนื่องในวันสาคัญ ทาง
พระพุทธศาสนา
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของศาสนาและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. เพื่อให้นกั เรียน นักศึกษาได้ช่วยกันอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม
4. เพื่อฝึกสมาธิ และมีจิตใจทีเ่ ป็นกุศล เพือ่ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีสืบไป
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของศาสนาและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. ประชุมครูประจาแผนกวิชา
2. จัดทาโครงการของอนุมัติ
3. มอบหมายหน้าที่รบั ผิดชอบ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. รายงานผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาสามารถสวดทานองสรภัญญะได้
2. นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกในที่ชุมชน
3. นักเรียน นักศึกษาได้สมาธิ ความสงบ และซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา
4. นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย
5. นักเรียน นักศึกษาสามารถนาหลักคาสอนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 69
โครงการวันภาษาไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
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 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒ
นาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ ส าคัญ อย่างหนึ่ง ของชาติ
สมควรจะได้ รับ การท านุบ ารุง ส่ง เสริ ม และอนุ รัก ษ์ ไว้ใ ห้ยั่ง ยืนตลอดไป ในยุ คปัจ จุบัน วิชาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและเกิดวิถีใหม่ๆ ในการติดต่อสื่อสารที่มุ่งเน้นความสะดวก
รวดเร็ว ส่ง ผลให้ภาษาไทยซึ่ง เป็นสื่อ กลางสาคัญ ในการติดต่อสื่อสาร และมี ความส าคัญ ต่อการดารง
ชีวิตประจ าวันของคนไทย ซึ่ง ได้ รับ ผลกระทบทั้ ง ภาษาพูด และภาษาเขียน ท าให้ภ าษาไทยเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างน่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง สภาพการณ์เช่นนี้หากไม่เร่งรีบหาทางแก้ไขและปูองกัน
เสียแต่เ นิ่นๆ การใช้ภาษาไทยของเราก็ จะยิ่ง เสื่อมลง จะส่ง ผลเสียหายต่อเอกลักษณ์และคุณค่าของ
ภาษาไทยเป็นทวีคูณ
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในคุณค่าความสาคัญ
ของภาษาไทย จากพระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ความว่า “ภาษาเป็น
สิ่งยึดฝังอยู่ในใจมนุษย์แน่นแฟูมยิ่งกว่าสิ่งอื่นและเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรได้รับการทานุ
บารุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป” คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจึง ได้เสนอขอให้
รัฐบาลประกาศให้มี วันภาษาไทยขึ้นเช่นเดียวกั บ วันส าคัญ อื่นๆ ที่ รัฐบาลได้จัดให้มี ม าก่ อนแล้ว โดย
คณะรัฐมนตรีได้มีม ติเมื่ อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุก ปีเ ป็นวัน
ภาษาไทยแห่ง ชาติ แผนกวิชาสามั ญ สัม พันธ์ (ภาษาไทย) จึงได้จัดกิ จ กรรมวันภาษาไทยแห่ง ชาติขึ้น
เพื่อเป็นทางหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยของเรา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และ
นักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทที่ รงแสดงความห่วงใยและ
พระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความงดงามของภาษาไทย
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในภาษาไทย อันเป็นภาษาประจาชาติ
4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ
5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าความงดงามของภาษาไทย ส่งเสริม
และอนุรกั ษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติอันล้าค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการอนุมัติ
2. ประชุม ปรึกษา วางแผน ครู นักเรียน นักศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ดาเนินการตามโครงการ
6. สรุป
7. ประเมินผล
ระยะเวลา
กรกฎาคม 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,500 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,500 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและ
งานอาชีพได้อย่างมีศิลปะ
2. นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกในที่ชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์
3. นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 70
โครงการเรียนรู้ธรรมศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
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 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
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 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า
ตามที่ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกับ
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงในการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายที่จะให้นักเรียน นิสิตนักศึกษามี ความรู้
คู่คุณธรรมโดยได้เ รียนธรรมศึก ษาตั้ง แต่ร ะดับ ชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 ถึงระดับ อุดมศึกษาและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็น
กลไกลขับเคลื่อนการบริหารงาน ดัง นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการตามกระบวนการเรียนธรรมศึกษามี
ศูนย์กลางการสมัครเรียน การจัดการเรียนการสอน ธรรมศึกษา และสถานที่สอบโดยการประสานงานและ
บูรนาการร่วมกับคณะสงค์ระดับตาบลครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงได้กาหนดแนวทางดาเนินงานให้มีโครงการ
ศูนย์เรียนรู้ธรรมศึกษาประจาอาเภอ ดาเนินการจัดทาแผนการเรียนการสอนธรรมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการศูนย์
การเรียนรู้ธรรมศึกษา 1 อาเภอ 1 ศูนย์ เรียนรู้วิทยาลัยธรรมศึกษาในการนี้เพื่อให้การบริหารจัดการตาม
กระบวนการเรียนธรรมศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันอันมีผลต่อความเจริญต่อสถานบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
2. เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู้คู่คุณธรรมและเสริมสร้างศีลธรรมเป็นพลเมืองดีและมีคุณธรรม
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกับให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมายและนาไปสู่ความสงบ
เรียบร้อยของสังคม
4. เพื่อให้หน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการ
จัดการเรียน การสอนและการสอบธรรมศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา

จานวน 2,000 คน
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- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรมและเสริมสร้างศีลธรรมเป็นพลเมืองดีและมีคุณธรรม
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม
3. ดาเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทีจ่ ะสอบ
4. ดาเนินการจัดให้มีการสอบ
5. ประเมินผลโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษามีความรูห้ ลักพุทธธรรมอย่างถูกต้อง สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 71
โครงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

404
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่เรียนจัดทาผลงานสิ่งประดิษฐ์ และโครงงาน เพื่อให้นักเรียน
นัก ศึก ษาได้แสดงออกถึง ความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ
โครงงานวิท ยาศาสตร์ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะหว่างกั น โดยวิทยาลัยฯ ได้เ ล็ง เห็น
ความส าคัญ ของการจัดการเรียนการสอนที่ เ น้นการนาความรู้ไปประยุก ต์ใช้ในวิชาชีพ จึง ได้ส่ งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วม
ประกวดในระดับ ต่างๆ จึง เห็นสมควรให้มี ก ารพัฒ นาผลงานของนัก เรียน นัก ศึก ษาให้มี คุณภาพได้
มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อนาเข้ าร่วมประกวดและ
เผยแพร่ผลงานต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. เพื่อนาผลงานสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวด
ในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
มีผลงานสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษา
ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน
- เชิงคุณภาพ
ผลงานสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษา
มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. ประชุมครู นักเรียน ที่เกี่ยวข้อง
2. ขออนุมัติโครงการ
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3.
4.
5.
6.
ระยะเวลา
สถานที่

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินการตามแผนจัดทาผลงาน
เข้าร่วมกันประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ
ประเมินผลและรายงานผล
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 90,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

งบ อุดหนุนทั่วไป
90,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นัก เรียน นักศึกษาได้ป ระยุกต์ใช้ความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพในการประดิษฐ์คิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2. นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทา
กล้าแสดงออกในทางวิชาการ ทาให้เกิดการพัฒนาตนเองได้
3. นักเรียน นักศึกษาเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จกั เคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้ รูจ้ ักแก้ปญ
ั หาร่วมกัน ทาให้สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
4. ได้ผลงานสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ทมี่ ีคุณภาพตามเกณฑ์
การประเมิน
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 72
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ PLC (Professional Learning Community)
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กาหนดให้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี ภูมิคุ้ม กันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒ นาประเทศในอนาคต ส่ง เสริม ศัก ยภาพการแข่ง ขันของประเทศ ตลอดจนมี ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม สนับ สนุน การพั ฒ นาประเทศอย่างยั่ ง ยืนเป็นเปูา หมายหลัก โดยยุท ธศาสตร์ห นึ่ ง ในการ
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายดังกล่าว คือ การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น ครูต้องจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เน้นการเรียนรู้เชิงรุกหรือเรียนรูโ้ ดยการปฏิบัติ เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ ดังนั้น ครูจึงต้องปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นครูที่มีความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่สร้างครูมืออาชีพ
คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นการรวมตัวกันทางาน เพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ครู เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานวัฒนธรรมการร่วมมือร่วมใจกัน
แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เปูาหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทางานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครู
เป็นผู้นาร่วมกัน และผู้บริหารเป็นผู้ดูแล สนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสาคัญและความสุข
ของการทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
2. เพือ่ พัฒนาความสามารถในการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการ PLC ได้
.3. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ออกแบบได้
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ครู
จานวน 78 คน
- เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ที่ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
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2. ครูทุกท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ”สามารถ
ออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบได้
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้รบั การพัฒนาและมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้น
2. ครู จัดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
3. เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ในวิทยาลัย
4. ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
5. วิทยาลัยฯ ได้นวัตกรรมการสอน
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 73
โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

414
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับ
คุณภาพในการจัดทาแผน การจัดการเรียนรู้รายวิชา กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินให้ครูจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะ
เพื่อ ให้ก ารจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสอดคล้องกั บหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ในระดับ แผนกวิ ช า บูร ณาการเป็น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน งานพัฒ นาหลั ก สูต รการเรีย นการสอน
จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ร ายวิชา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผน
การจัดการเรียนรู้และดาเนินการประเมินแผนที่ คณะครูได้ดาเนินการและจัดทาสรุปรายงานผู้บ ริหาร
ตามเกณฑ์ประเมินและส่งเสริมให้ขวัญกาลังใจในการมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูตามระดับเกณฑ์คุณภาพ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
มุ่งเน้นสมรรถนะ
2. เพื่อประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555
3. เพื่อคัดเลือกผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาระดับแผนกวิชา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่สมบูรณ์จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 แผน
- เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้ส อนทุ ก คนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะ
2. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาระดับแผนกวิชา ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษา ได้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่จัดทาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
มุ่งเน้นสมรรถนะ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
แผนพัฒนากาจัดการศึกษารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
2. ครูได้นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ
มีสมรรถนะตรงมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. นักเรียน นักศึก ษา ได้รับ การพัฒ นาให้มี สมรรถนะตามหลัก สูตรรายวิชาสอดคล้องกั บ
ความต้องการของสถานประกอบได้
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
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โครงการที่ 74
โครงการนิเทศการเรียนการสอน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การสร้างศักยภาพให้แก่สถานศึกษาให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง เพื่อสอดคล้องตามหลัก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” นั้น นอกจากจะ
เป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของสถานศึกษาและหน่วยงานต้ นสังกัดแล้ว จาเป็นอย่างยิ่งต้ องได้รับความ
ร่วมมือจากหลายฝุายที่เกี่ยวข้องจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด สถานศึกษามีภาระหลักในการพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะแนวการศึกษาด้าน
อาชีพ และการวิจัยทางการศึกษา เพื่อ พัฒนาคุณภาพ การศึกษาในหลายแนวทางและหลายรูปแบบ
โดยได้จัดทาโครงการนิเทศการเรียนการสอนขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนาครูให้ปรับตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและการศึก ษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มี ประสิทธิภาพสูง สุด ซึ่ง
เชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างศักยภาพให้แก่สถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้านได้อย่างดียงิ่
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ในด้านการสอน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนด้านวิชาการ และปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอน
3. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัตกิ ารสอน
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในการทางานร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศการสอน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่สมบูรณ์จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 แผน
- เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนทุกท่านในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
และสามารถนาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการมาพัฒนาปรับปรุงตนเองได้
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 2,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้สอนทุกท่านได้รบั การปรับปรุงและพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
2. ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพด้านวิชาการ และพัฒนาผูเ้ รียน
3. ครูผู้สอนทุกท่านมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทางานร่วมกันเกี่ยวกับการนิเทศการสอน
4. นักเรียน นัก ศึก ษา ได้รับ การพัฒ นาให้มี ส มรรถนะตามหลัก สูตรรายวิชาสอดคล้องกั บ
ความต้องการของสถานประกอบได้
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ แบบประเมินการนิเทศการเรียนการสอน

423
โครงการที่ 75
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
แผนกวิชา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุท ธศักราช 2545 มาตรา 24 ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องและให้มี
การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา รวมทั้งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา
ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อร่ วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทาโครงการแข่งขันทัก ษะวิชาชีพและทัก ษะวิชาพื้นฐาน เพื่อดาเนินการให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึก ษาและมี เ ปูามี เ ปูาหมายในการผลิตนัก เรียน นัก ศึก ษาที่ มี คุณภาพ คิดเป็น ท าเป็นและเกิ ด
ประสบการณ์จริง อีกทั้งเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่ออกไปมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับภาคและหน่วยงานอื่น
3. เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทักษะ และขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 20 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
- เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะวิชาชีพ ซึ่งเกิดจากการแข่งขัน
2. นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์ซึ่งกันและกัน
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 100,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
100,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา แต่ละสาขาวิชาชีพมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียน นักศึกษา มีความเชื่อมมั่นในการนาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
3. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา มีโอกาสได้เป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคและหน่วยงานอื่น ๆ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 76
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบการศึก ษาว่าด้วยการประมวลผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 นั้น
นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผลและประเมินผล
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าทาการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามที่หลักสูตร
กาหนดและให้มีผลการสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมีความสอดคล้องกั บประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ ให้นัก เรียน นักศึก ษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาชุม พรที่ จ บ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา
2. เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา
3. เพื่อยกระดับคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไปร้อยละ 80 ขึ้นไป
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ประชุม/วางแผน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4. จัดทาแบบประเมิน
5. ประเมินมาตรฐาน
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6. แผนกวิชาส่งผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
7. สรุปและรายงานผล
ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 2,500 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,500 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 77
โครงการสอนเสริม V-net
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (Vocational Nation Education Test-VNET) เป็นการวัด
มาตรฐานความรู้ของนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านช่วงชั้นการประเมินมาตรฐานตามสาขาวิชาชีพในการศึกษา
ของระดับ ชั้น ปวช.3 ในทุ ก สาขาวิชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กั บ เรียน และกระตุ้นให้เ ห็น
ความสาคัญของการสอบในครั้งนี้
ดังนั้น การจัดโครงการสอนเสริม v – net จะทาให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถเตรียมตัวในการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพได้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้มีผลคะแนน
จากการทดสอบเพิ่มขึ้นกว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 มีการเตรียมความพร้อมในการสอบ V-net
2. เพื่อเพิ่มระดับมาตรฐานของผลคะแนนการสอบ V-net ของนักเรียน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา
จานวน 200 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีผลคะแนนการทดสอบมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการงานและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
4. ดาเนินการสอนเสริม V – NET ให้กับนักเรียน นักศึกษา
5. สรุปและรายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการสอบ V-net
2. ระดับมาตรฐานของผลคะแนนการสอบ V-net ของนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2564
3. นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 78
โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาในปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการยอมรับในเรื่องของมาตรฐาน นักเรียน
ที่ จ บการศึก ษาทางด้า นสายอาชีพ มี จ านวนน้ อย ระบบการประเมิ นมาตรฐานของผู้เ รีย นเพื่ อเข้า สู่
ตลาดแรงงานยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ศึกษาวิจัยพัฒนาและให้บริการทางการประเมินทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา รวมทั้งเป็น
ศูน ย์ก ลางความร่ว มมื อ ด้ านการทดสอบทางการศึ ก ษาในระดั บ ชาติ จึ ง ได้ พัฒ นาเครื่อ งมื อ วั ดและ
ประเมิ นผลคุณภาพนัก เรียนในสายอาชีวศึก ษา และมอบหมายให้สถานศึกษาดาเนินการสอบนักเรียน
นักศึกษา ที่จะจบการศึกษาในระดับ ปวช.3 ซึ่งเป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะ
เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาในการที่ จ ะทราบมาตรฐานการเรี ย นการสอนของครู แ ละนั ก เรี ย น
ผลการทดสอบ V-NET สามารถน าไปใช้ใ นการปรับ ปรุง พัฒ นาการเรียนการสอน อันจะส่ง ผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น รวมทั้งการนาผลการสอบ V-NET ไปใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ ทดสอบความรู้ แ ละความคิ ด ของนั ก เรี ย นตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2562
2. เพื่ อ นาผลการทดสอบทางการศึก ษาระดั บ ชาติด้านอาชี วศึก ษา (V-NET) ไปใช้ใ นการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอน
4. เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 จานวน 200 คน เข้าทดสอบ V –NET
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช. 3 มีความตระหนักถึงการสอบ V-NET
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดาเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการทดสอบ
5. ส่งกระดาษคาตอบและข้อสอบคืน ม.ศรีวิชัย
6. สรุปและรายงานผล
ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 2,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ระดับ ปวช. 3 ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2. นักเรียน ระดับ ปวช. 3 เป็นผู้มีคุณภาพทางวิชาชีพ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 79
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึก ษาให้เ ป็ นไปตามมาตรฐานการศึก ษาแต่ ล ะระดับ และประเภทการศึก ษาที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึก ษาธิการประกาศก าหนด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุม พร ได้กาหนดมาตรฐานการศึก ษาของ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึก ษา เพื่อให้สถานศึกษามีครูที่ มี
คุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จใน
การดาเนินนโยบายสาคัญของหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาสอดคล้องตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานในแต่ละสาขาวิชา ประจาปีการศึกษา 2564
2. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นัก เรียน นัก ศึก ษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มี ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
วิชาชีพ และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2564
- เชิงคุณภาพ
นัก เรียน นัก ศึก ษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มี ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
วิชาชีพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
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2.
3.
4.
5.
6.
ระยะเวลา
สถานที่

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินโครงการ
รายงานผล
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 2,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นัก เรียน นัก ศึก ษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มี ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ
มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 80
โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกงาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัล ในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีนักเรียนนักศึกษา ที่สาเร็จการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึก
อาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใน หลากหลาย สาขาวิชา
ได้แก่ สาขาวิชาการบัญ ชี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาอาหารและ
โภชนากร สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการจัดการสานักงาน ซึ่งนักศึกษา
ฝึกงานในสาขาวิชาดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร
เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการและการประกอบอาชีพต่อไป
ดังนั้นทางงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงจัดให้มีการปัจฉิมนิเ ทศขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ก่อนที่จะออกสู่การทางานในสถานประกอบการ ทั้งองค์ภาครัฐ
และเอกชน ซึ่ง หากนัก เรียน นัก ศึก ษามีความรู้ ทั ก ษะในการใช้ชีวิตส าหรับ ท างานก็ จะส่ง ผลดีต่อตัว
นักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระสาหรับนักเรียนนักศึกษาบางส่วน
ที่มีแนวคิดอยากประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รวมถึงการให้ความรู้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเข้าสูก่ ารทางานในสถานประกอบการ
2. เพื่อแนะแนวทางในการเตรียมตัว ก่อนสมัครงาน ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์และปัญหาในการทางานรวมถึง
ประสบการณ์ทักษะที่ได้จากการฝึกงาน
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 25 คน
2. นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน ระดับ ปวส. จานวน 321 คน
3. วิทยากร
จานวน 2 คน
- เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่การทางานในสถานประกอบการ
2. นักเรียน นักศึกษามีแนวทางในการเตรียมตัวก่อนสมัครงานและการประกอบอาชีพ
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3. นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทักษะที่ได้จากการฝึกงาน
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 4,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
4,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่การทางานในสถานประกอบการ
2. นักเรียน นักศึกษามีแนวทางในการเตรียมตัวก่อนสมัครงานและการประกอบอาชีพ
3. นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทกั ษะที่ได้จากการฝึกงาน
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ

453
โครงการที่ 81
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และบันทึกลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องผูส้ าเร็จการศึกษาใน
แต่ละระดับ โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามพระราชบัญญัติอาชีวศึก ษา พ.ศ. 2551
การอาชีวศึก ษาเป็นการพั ฒนาก าลัง คนในด้านวิชาชีพระดับ ฝีมื อ ระดับเทคนิค และระดับ เทคโนโลยี
การจัด การอาชี วศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมวิ ชาชีพ ให้ จัด ได้ 3 รู ป แบบ คื อ 1) การศึก ษาในระบบ 2)
การศึ ก ษานอกระบบ 3) การศึก ษาระบบทวิ ภ าคี เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานประกอบการ โดยกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และ
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งการผลิตและการบริการ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนการปฏิบัติในสถานประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
จึงได้จัดโครงการประชาสัม พัน ธ์ก ารจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและบันทึก ลงนาม
ความร่วมมื อกั บ สถานประกอบการ เพื่อให้ส ถานศึก ษาและสถานประกอบการได้ร่วมพัฒ นาการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มปริมาณสถานประกอบการในการสร้างความร่วมมือ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. เพื่อให้สถานประกอบการได้ร่วมกับสถานศึกษาจัดทาแผนการฝึกอาชีพที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

จานวน 20 คน
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2. สถานประกอบการ
จานวน 12 คน
- เชิงคุณภาพ
1. สถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจการจัดทาแผนการฝึกอาชีพตามโครงสร้าง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีมากยิ่งขึ้น
2. สถานศึกษามีเครือข่ายสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิม่ มากขึ้น
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ งบรายจ่ายอื่น
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 9,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
9,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานประกอบการ หน่วยงานให้ความร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น
2. สถานประกอบการมีความเข้าใจในการควบคุมดูแลและการจัดทาแผนฝึกอาชีพมากยิง่ ขึ้น
3. เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ และ
เป็นการเพิม่ เครือข่ายสถานประกอบการทีร่ ่วมลงนามความร่วมมือให้เพิม่ มากขึ้น
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 82
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกงาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยหลักสูตรการเรียนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ จานวน 1
ภาคเรียน และ นักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคี จะต้องผ่านการฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ จานวน
2 ภาคเรียน หรือ 1 ปีก ารศึก ษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึก ษา ได้ทราบถึง
แนวทางและเตรียมความพร้อมทั้ งการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงานและเพื่อให้ผู้ปกครองได้ท ราบถึง
ข้อตกลงระหว่างสถานประกอบการกับนักเรียนนักศึกษาพร้อมทั้งแนวทางการควบคุมดูแล และร่วมทา
สัญญาฝึกงาน
งานอาชีวศึก ษาระบบทวิภาคี จึง ได้ดาเนินการจัดโครงการปฐมนิเ ทศและประชุม ผู้ป กครอง
นัก ศึ ก ษาฝึก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิช าชีพ และฝึก อาชี พ เพื่อเป็นการเตรีย มความพร้อ มก่ อ นออกฝึ ก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพของนักเรียนนักศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีแนวทางในการปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในสถานประกอบการ
3. เพื่อให้ผปู้ กครองมีความเข้าใจในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และติดตามดูแลพฤติกรรม
นักเรียน นักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารและครู
จานวน 45 คน
2. นักเรียน นักศึกษา
จานวน 746 คน
3. ผู้ปกครอง
จานวน 746 คน
- เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
2. ผู้เรียนเข้าในในหลักการปฏิบัติตนในการออกฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
3. ผู้ปกครองมีความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบทิวภาคี
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7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน
และอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 16,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ (อุดหนุนจัดการเรียนการสอน) 6,000 บาท
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ (อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน) 10,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาฝึกงานที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในสถานประกอบการ
3. ผู้ปกครองมีความเข้าใจการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และทราบถึงแนวทางในการดูแล
นักเรียน นักศึกษาในปกครองระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบการ
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 83
โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
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 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
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 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่อ งจากนโยบายของส านัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาได้ให้ความส าคัญ กั บ การจั ด
การศึก ษาระบบทวิภาคีซึ่ง สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (2551:3-4) มาตราที่ 8 ที่ให้
สถานศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสาคัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุมพร เป็นสถานศึก ษาในสัง กัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เห็นความสาคัญของการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี โดยคานึงถึงความสอดคล้องและความต้องการของสถานประกอบการ
ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานประกอบการ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี แก่สถานประกอบการ ผู้ปกครอง ผู้เรียนเพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เห็นคุณค่าและความสาคัญ
ของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดโครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาชุม พร ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การนิเทศติดตามผลการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แนะแนวเพื่อเพิ่ มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและสถาน
ประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและรายงานข้อมูลผ่านระบบ
DVE-DATA และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มปริมาณสถานประกอบการในการสร้างความร่วมมือ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. เพื่อให้สถานประกอบการได้ร่วมกับสถานศึกษาจัดทาแผนการฝึกอาชีพที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษา
3. สถานประกอบการ
4. จานวนโรงเรียนมัธยมกลุม่ เปูาหมาย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

13 คน
93 คน
20 แห่ง
10 แห่ง
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- เชิงคุณภาพ
ขยายและยกระดับการจัดการจัดอาชีวศึก ษาระบบทวิภาคี ผู้เ รียน บุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานประกอบการมีความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมถึงเห็นความสาคัญ
ของการศึก ษาระบบทวิภาคี รวมถึงการพัฒนาศัก ยภาพบุคลากรการศึกษาที่เ กี่ ยวข้องกับ การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผู้เรียนระบบทวิภาคีมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. ประเมินโครงการ
6. รายงานผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 20,000 บาท
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
20,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถนิเทศติดตามผลการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. สามารถเพิ่มปริมาณผูเ้ รียนและสถานประกอบการทีร่ ่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. สามารถรายงานข้อมูลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้
4. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ การสังเกต
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โครงการที่ 84
โครงการบูรณาการการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในอาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานวิทยบริการและห้องสมุด
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสมรรถนะในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักการการเรียนรู้แบบเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ใช้กระบวนการ
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกันสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ เน้นกระบวนการคิดเพื่อปฏิบัติงานตาม
ลักษณะของเนื้อหารายวิชา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง หมวดวิชา
ภาษาไทยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และงานวิทยบริการและห้องสมุด จึงได้ดาเนินการจัดโครงการบูรณา
การการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเพื่อเป็นการสืบสานงานอาชีพขึ้น เพื่อเป็นโครงการบูรณาการการเรียนรู้
รายวิชาภาษาไทยเพื่ อ การสื่อ สารในอาชีพและผู้เ รียนสามารถนาไปประยุก ต์ใช้ในงานอาชีพและใน
ชีวิตประจาวันต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
- เชิงคุณภาพ
นักศึกษาสามารถบูรณาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการอนุมัติ
2. ประชุมปรึกษาวางแผน
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. สรุปรายงานผล

472
7. ประเมินผล
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนสามารถบูรณาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 85
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานวิทยบริการและห้องสมุด
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้ วยสภาพสั ง คมในปั จ จุ บัน เยาวชนเติบ โตท่ ามกลางกระแสบริ โ ภคนิ ย ม และความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ทั้งทางด้านความคิดและพฤติกรรม
การกระทา รัฐบาลได้ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติ จึงได้กาหนดนโยบายในการฟื้นฟู
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปูองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น ด้วยการให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ พัฒนาเยาวชน เสริมสร้างปัจจัยทางบวกในสถานศึกษา สาหรับ
การเป็นแนวทางให้เยาวชนได้เลือกทางเดินที่ถูกต้อง
ด้วยเหตุนี้ งานวิทยบริการและห้องสมุด แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จึงได้ดาเนินการโครงการสร้าง
เสริมคุณธรรมและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ขึ้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและยังเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผูท้ ี่มีคุณภาพ ศักยภาพ รวมถึงมีสุขภาพ ร่างกาย สุขภาพใจที่ดี มีความกล้าแสดงออก และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อกี แนวทางหนึง่
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก และใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,500 คน
- เชิงคุณภาพ
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม

477
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมปรึกษา วางแผน ครู นักเรียน นักศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ดาเนินการตามโครงการ
6. สรุปผล
7. รายงานโครงการ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
สถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก และใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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โครงการที่ 86
โครงการรักษ์ภาษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
งานวิทยบริการและห้องสมุด
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
 ข้อ 2 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
 ข้อ 3 ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน
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 ข้อ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอานาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
 ข้อ 5 ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จาเป็น
 ข้อ 6 จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุม่ เปูาหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
 ข้อ 7 นากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
 ข้อ 8 พัฒนาเด็กปฐมวัย
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ข้อ 10 พลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกระดับ
 ข้อ 11 เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 ข้อ 12 จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
 วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน
 วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 วาระที่ 3 ฐานข้อมูล Big Data
 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ
 วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต
 วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้มีความสมดุลและยัง่ ยืน
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการจัดการความมั่นคง
เพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
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 ประเด็นที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รียน
 ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเด็นที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
 ประเด็นที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั
 ประเด็นที่ 1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ประเด็นที่ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
 ประเด็นที่ 1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 ประเด็นที่ 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
 ประเด็นที่ 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 การจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 ประเด็นที่ 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่การปฏิบัติ
 ประเด็นที่ 2.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สกู่ ารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและนาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.1 ครูผู้สอน
 ประเด็นที่ 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 ประเด็นที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ประเด็นที่ 4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 ประเด็นที่ 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
มาตรฐานที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
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 ประเด็นที่ 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 ประเด็นที่ 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
 ประเด็นที่ 5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
 ประเด็นที่ 5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายนเป็นวันสุนทรภู่และวันที่ 29 กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทย ที่ได้ถูก
ก าหนดให้ เ ป็น วันส าคัญ ในด้า นเอกลัก ษณ์ค วามเป็นไทย ซึ่ง เป็น โอกาสที่ ดี ในการปลูก ฝั ง จิต ส านึ ก
การอนุรักษ์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านวรรณคดี วรรณศิลป์ ระลึกถึงบรมครูกลอนสุนทรภู่ ผู้มีความ
เป็นเลิศทางภาษาทั้งศาสตร์และศิลป์ จนกระทั่งได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของโลกและการสร้างความ
ตระหนักในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องสืบสานความเป็นอัตลักษณ์ของชาติ
ดัง นั้ น งานวิ ท ยบริ ก ารและห้ อ งสมุ ด แผนกวิช าสามั ญ สัม พัน ธ์ (หมวดวิ ชาภาษาไทย) จึ ง ได้
ดาเนินการจัดโครงการรักษ์ภาษาขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า
ความงดงามในภาษาและวรรณคดีของชาติและความเป็นอัตลักษณ์ของชาติสืบต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นคุณค่า ความงดงามในภาษาและวรรณคดีของชาติ
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกถึงบรมครูกลอนสุนทรภู่
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
- เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา
จานวน 2,000 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าความงดงามในภาษาและวรรณคดี
ของชาติและสามารถนาเสนอความคิดต่อชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์
7. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ
1. เสนอโครงการอนุมัติ
2. ประชุมปรึกษาวางแผน
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
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4.
5.
6.
7.
ระยะเวลา
สถานที่

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดาเนินงานตามโครงการ
สรุปรายงานผล
ประเมินผล
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
1,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา นาเสนอความรู้ ความคิดด้านวรรณคดีไทยต่อชุมชนได้ อย่างสร้างสรรค์
2. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ในด้านผลงานและตัวกวีบรมครูกลอนสุนทรภู่
3. นักเรียน นักศึกษา มีความภูมิใจและเกิดความตระหนัก ในการอนุรักษ์ความเป็นไทย
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
 โดยใช้แบบสอบถาม
 โดยใช้แบบสัมภาษณ์
 อื่นๆ
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