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แผนปฏบิัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

จังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ตามที่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร เสนอให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นั้น  

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีมติ เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการใช้                
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทั้งยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบ      
และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน/ปฏิบัติงานของวิทยาลัย  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
 

     (นายอ านวย  นวลจันทร์) 
           ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 



 

        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานวางแผนและงบประมาณ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร         

ที่      วันที่    ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๒      

เร่ือง  ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓      

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

ตามที ่ ว ิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมอบหมายให้งานวางแผนและงบประมาณ 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  นั้น มติจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพรแล้ว  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทั้งยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน/
ปฏิบัติงานของวิทยาลัย   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุมัติ 

 
 
 

                     (นางสาวจิรันตน์ตา  ศรีทองกุล) 
                     หวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

      

   
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำน ำ 
 
  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
จังหวัดชุมพรนี้  เป็นเครื่องมือส าคัญในการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ทั้งยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน/ปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ  

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ได้ด าเนินการจัดปรับแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานหรือมุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก  เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาในด้านการจัด           
การเรียนการสอน  และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

 ท้ายนี้  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้อง  
 
 
 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

กันยายน  2562 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  

วิสัยทัศน์ 
“ผลิตและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงได้

มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ   
1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพ  
2. ผลิตและพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
3.   ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพ 
4.   สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแก่บุคลากร ชุมชน  

และองค์กรภายนอก 
5.   ส่งเสริม พัฒนาโครงงาน โครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สร้างองค์ความรู้ วิจัย  
     นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

อัตลักษณ์  “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม” 

เอกลักษณ์   “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาชีพ” 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 ชื่อภาษาอังกฤษ  Chumphon Vocational College 
ท่ีตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร   

รหสัไปรษณีย์  86000 
 โทรศัพท์   0-7751-1234 
 โทรสาร   0-7751-1218           
 เว็บไซต ์ www.cpvc.ac.th 

 อีเมล  cpvc.ac@gmail.com 
 เนื้อท่ีของสถานท่ี   

มีเนื้อที่ 13  ไร่   2  งาน   82  ตารางวา 
        มีอาคาร  รวมทัง้สิ้น  31   หลัง  ได้แก่ 
 1.   อาคารสํานักงาน 2 ช้ัน จํานวน  1  หลัง    
 2.   อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ช้ัน   จํานวน  1  หลัง       
 3.   อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ช้ัน  จํานวน  4  หลัง      
 4.   อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน  จํานวน  3  หลัง      
 5.   อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 30 * 40 ม. จํานวน 1 หลัง             
 6.   โรงฝึกงานแบบจั่วคู่      จํานวน  6  หลัง      
 7.   อาคารเรียนช่ัวคราว     จํานวน  2  หลัง      
 8.   ห้องน้ําห้องส้วม    จํานวน  4  หลัง      
 9.   อาคารที่พักอาศัย 3 ช้ัน    จํานวน  1  หลัง      
 10. บ้านพักอาศัย 2 ช้ัน    จํานวน  8 หลัง      
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 
 
 

ผู้อ านวยการ 
นายอ านวย  นวลจนัทร ์

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
นายอนศุิษฏ์  แสงสว่าง 

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 นายจิรพงษ์  โลพิศ 

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นกัศึกษา 
นายธวัชชยั  ดุกสุขแก้ว 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางทัศนยั  วิเศษสิทธ์ิ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาวจิรันตน์ตา ศรีทองกุล 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นางอรอุมา  แดงมณีกุล 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางณัฐวรรณ  แสงสวี 

งานบุคลากร 
นางพิมสริิ  อู่มาลา 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายสุวิทย์  เสวรันต์ 

งานครูทีป่รึกษา 
นางปาริสา  ทวี 

แผนกวิชาการบัญชี 
นางสาววรรณเนา  ธนวรรณพงศ์ 

งานการเงิน 
นางสาววิภารัตน์  สอนวิสัย 

งานความร่วมมือ 
นางจุพาพร  ทองรอด 

งานปกครอง 
นางสาวจีรภา  นาคนิยม 

แผนกวิชาการเลขานุการ 
นางบําเพ็ญ  สามัคค ี

งานการบัญช ี
นางปนัดดา  โชติกวนิช 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นางภาวินี  พรหมบางญวน 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางศิรริัตน์  เสวรนัต์ 

แผนกวิชาการตลาด 
นางวรรษยา  บุญนรากร 

 

งานพัสดุ 
นางสาวจีรา  แกล้วกล้า 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางจิราภร  อเนกศุภพล 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางกชกร  ถึงวิสัย 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางเสาวลักษณ์  บุญช่ืน 

งานอาคารสถานที ่
นายโชคชัย  รักญาติ 

งานส่งเสรมิผลิตผล การค้าและประกอบธรุกิจ 
นางสาวเครือวัลย์  วัฒนาทิพยธํารงค ์

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นางสาวสุลัดดา  บุญม ี

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
นางสาวเบญจมาศ  พรหมสถิตย์ 

งานทะเบียน 
นางกุสุมา  ปิ่นสุภา โครงการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

นางนิลุบล  น้ําเงิน 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร 

งานประชาสัมพันธ ์
นางสิรีพร  เสน็ติหยะ 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
นางเยาวดี  ปราชญ์นครเขตต ์

แผนกวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
นางพรทิพย์  โตสถาน 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวจิตรวรรณ  บูรณเทศะ 

คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา คณะกรรมการวิทยาลยั 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางประภาวรรณ  เกษวิริยะการณ์ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางษมาพร  เอ่ียมโอภาส 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางสาวเดือนฉาย  ขวัญยุบล 

งานส่ือการเรียนการสอน 
นางสาวจุฑามาส  ศิริภักษ์ 

รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นายนมิิตร  ศรียาภัย 
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ข้อมูลบุคลากร 
 

ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด  จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

 
ข้าราชการ   รวม 53 คน   (ข้าราชการครู และขา้ราชการพลเรือน) 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตรี) 

ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นายอํานวย นวลจันทร์ ป.โท คศ.3 - ผู้อํานวยการวิทยาลยัฯ 

2. นายอนุศิษฏ์ แสงสว่าง ป.โท คศ.2 - รองผู้อํานวยการ 

3. นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว ป.โท คศ.2 - รองผู้อํานวยการ 

4. นายนิมิตร  ศรียาภัย ป.โท คศ.3 - รองผู้อํานวยการ 

5. นายจิรพงษ์ โลพิศ ป.โท คศ.2 - รองผู้อํานวยการ 

6. น.ส.วรรณเนา ธนวรรณพงศ์ ป.โท คศ.3 -การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
-โครงการ 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ   
-ฝึกงาน 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 

หน.แผนกวชิาการบัญช ี

7. นางจรรยา จรเสมอ ป.ตรี คศ.3 -การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า  
-การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย  
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-การบัญชีตั๋วเงิน กระบวนการ
จัดทําบัญชี 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 

 

8. นางส้มไทย ศิริเมร์ ป.โท คศ.3 -ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 กับการบัญชี 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 
-การบัญชีชั้นสูง2 

 

9. นางปนัดดา โชติกวนิช ป.โท คศ.2 -กระบวนการจัดทําบัญชี 
-การบัญชีบริษัทจํากัด 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-การบัญชีตั๋วเงิน  
-การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 

หน.งานการบัญชี 

10. นางสาวจิรันตน์ตา ศรีทองกุล ป.โท คศ.2 -การบัญชีสหกรณ์  
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-กระบวนการจัดทําบัญชี  
-การบัญชีเบื้องต้น2 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตรี) 

ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

11. นางจิราภร อเนกศุภพล ป.โท คศ.3 -โปรแกรมระบบบัญชีแยก
ประเภทสําหรับสหกรณ์ 
-กิจกรรมองค์การวชิาชีพ 
-การประยุกต์โปรแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญช ี
-โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
ครบวงจร 

หน.งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

12. นางสาววิภารัตน์ สอนวิสัย ป.โท คศ.2 -การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-การบัญชีชั้นกลาง2 
-กระบวนการจัดทําบัญชี 
-โครงการ 
-ฝึกงาน 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
-งานการบัญชี 

หน.งานการเงิน 

13 นางสาวจีรา แกล้วกล้า ป.โท คศ.1 -โครงการ 
-การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 
-งานการบัญชี2 
-การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

หน.งานพัสด ุ

14. นางสาวจิตรวรรณ บูรณเทศะ ป.โท ครูผู้ช่วย -การบัญชีชั้นสูง2 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-โครงการ 
-ฝึกงาน 
-การบัญชีบริษัทจํากัด 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

หน.งานพัฒนาหลกัสูตรฯ 

15. นางบําเพ็ญ สามัคคี ป.ตรี คศ.3 -พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 
-หลักการสื่อสาร 
-พิมพ์ประยุกต์ 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-งานสารบรรณ 
-ฝึกงาน 
-งานติดต่อสื่อสาร 

หน.แผนกวชิาการเลขานุการ 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตรี) 

ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

16. นางสาวกานดา พรหมจรรย์ ป.โท คศ.2 -โครงการ 
-กิจกรรม 
-การจัดประชุม 
-พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 
-การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขา 
-ฝึกงาน 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
จัดการสํานักงาน 

 

17. นางสาวสุวรรณา เจียมวิตรกุล ป.โท คศ.3 -การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปใน
งานเลขานุการ 
-กิจกรรม 
-ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
-ชวเลขประยุกต์ 
-การเลขานุการ 
-หลักการจัดการ 
-งานจัดการเอกสารอย่างเปน็ระบบ 

 

18. นางสาวจีรภา นาคนิยม ป.โท คศ.2 -พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-งานใช้เคร่ืองใช้สํานักงาน
สมัยใหม่และเทคโนโลยีฯ 
-ฝึกงาน 
-พิมพ์ไทยข้ันพัฒนา 
-โครงการ 
-การใช้เคร่ืองใช้สํานักงาน 

หน.งานปกครอง 

19. นางสาวจุฑามาส ศิริภักษ์ ป.โท ครูผู้ช่วย -โปรแกรมประมวลผลคํา 
-กิจกรรม 
-ระบบสารสนเทศในงานเลขา 
-โปรแกรมกราฟฟิก 
-เทคโนโลยีสารสนเทศงานสํานักงาน 
-การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปใน
งานสํานักงาน 
-โครงการ 
-โปรแกรมมัลติมีเดีย 

หน.งานสื่อการเรียน 
การสอน 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตรี) 

ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

20. นางนภัสศรัณย์ รัตนพันธ์ ป.โท ครูผู้ช่วย -พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 
-พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 
-กิจกรรม 
-หลักการจัดการเอกสาร 
-การพัฒนาบุคลิกภาพ 
-พิมพ์อังกฤษ 

 

21. นางวรรษยา บุญนรากร ป.โท คศ.2 -กิจกรรม 
-การตลาดเบื้องต้น 
-การขาย2 
-ศิลป์เชิงพาณิชย์ 
-การสร้างคิดสร้างสรรค์ 
-ธุรกิจค้าปลีก2 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 

หน.แผนกวิชาการตลาด 

22. นางสาวสิรีพร เส็นติหยะ ป.โท คศ.3 -ห่วงโซ่ 
-หลักการตลาด 
-กิจกรรม 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-ฝึกงาน 
-งานบริการลูกค้า 
-กลยุทธ ์
-งานขายสินค้าและบริการ 

หน.งานประชาสัมพันธ์ 

23. นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธํารงค์ ป.โท คศ.1 -การดําเนนิงานธุรกิจขนาดย่อม 
-กิจกรรม 
-มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-การบรรจุภัณฑ์ 
-งานวิจัยตลาด 
-ธุรกิจสะดวกซื้อ3 
-ลูกเสือวิสามัญ 

หัวหน้างานส่งเสริม 
ผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

24. นางสาวปณิชา สมุทรสารันต ์ ป.ตรี ครูผู้ช่วย -การจัดแสดงสินค้า 
-เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
-กิจกรรม 
-โครงการ 
-ธุรกิจค้าปลีก3 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตรี) 

ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

25. นางเสาวลักษณ์ บุญชื่น ป.โท คศ.2 -วิเคราะห์และออกแบบ 
-กิจกรรม 
-งานคอมพิวเตอร์ 
-การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย 
-คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่ออาชีพ 
-โครงการ 
-การสร้างเว็บไซต์ 
-การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

หน.แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

26. นางษมาพร เอี่ยมโอภาส ป.โท คศ.3 -กฎหมายธุรกิจ 
-กิจกรรม 
-กฎหมายพาณิชย์ 
-กฎหมายแรงงาน 

หน.วิทยบริการ 
และห้องสมุด 

27. นายสุวิทย์ เสวรันต์ ป.โท คศ.3 -คอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา 
-กิจกรรม 
-ประกอบเคร่ืองและการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ 
-ฝึกงาน 
-เครือข่ายเบื้องต้น 
-โครงการ 
-ลูกเสือวิสามัญ 

หน.งานศูนย์ข้อมูล 
สารสนเทศ 

28. นางกุสุมา ปิ่นสุภา ป.ตรี คศ.3 -ประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม 
-โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
-กิจกรรม 
-โครงการ 
-ระบบจัดการฐานข้อมูล 

หน.งานทะเบียน 

29. นางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์ ป.ตรี คศ.3 -การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์
-กิจกรรม 
-โครงการ 
-อินเตอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 

หน.วัดผลและ
ประเมินผล 

30. นางอรอุมา แดงมณีกุล ป.ตรี คศ.2 -คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
-โปรแกรมตารางงาน 
-กิจกรรม 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-โปรแกรมสถิติเพ่ือการวิจัย 
-ลูกเสือวิสามัญ 
-โครงการ 

หน.งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตรี) 

ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

31. นางพิมสิริ อู่มาลา ป.โท คศ.2 -คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
-โปรแกรมกราฟฟิก 
-กิจกรรม 
-โครงการ 
-ลูกเสือวิสามัญ 
-งานคอมพิวเตอร์ 

หน.งานบุคลากร 

32. นางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล ป.ตรี ครูผู้ช่วย -หลักการเขียนโปรแกรม 
-โครงการ 
-กิจกรรม 
-ฝีกงาน 
-โปรแกรมสํานักงานข้ันสูง 
-ลูกเสือวิสามัญ 
-คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่ออาชีพ 

หน.งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

33. นางสาวเบญจมาศ พรหมสถิตย์ ป.โท คศ.2 -การเป็นผู้ประกอบการ 
-ธุรกิจ Mice 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
-การจัดการสํานักงานท่องเท่ียว 
-ฝึกงาน 
-โครงการ 
-งานการท่องเท่ียว2 
-งานการท่องเท่ียว1 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 

หน.แผนกวชิาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
 

34. นางกชกร ถึงวิสัย ป.โท คศ.2 -ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 
-การพัสดุโรงแรม 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-งานส่วนหน้าโรงแรม 
-อาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อการ
ท่องเท่ียว 
-อาหารเพื่อสุขภาพ 
-งานการจัดเลี้ยง 
-ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเท่ียว 
-สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 
-ศิลปะการต้อนรับและบริการ 
-การพัฒนาบุคลิกภาพฯ 
-งานการจัดการภัตตาคาร 

หน.งานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตรี) 

ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

35. นางจุฑาพร ทองใหม่ ป.โท คศ.2 -การดําเนินงานอุตสาหกรรมฯ 
-พฤติกรรมและวัฒนธรรม
นักท่องเท่ียว 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-งานมัคคุเทศก์ 
-การท่องเท่ียวอาเซียน 
-มาตรฐานการท่องเท่ียว 
-ศิลปการให้บริการใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
-ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง 
-นันทนาการเพื่อการท่องเท่ียว 
-การท่องเท่ียวทางทะเล 
-ทรัพยากรการท่องเท่ียวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- 

36. นางเยาวดี ปราชญ์นคร
เขตต์ 

ป.ตรี คศ.3 -การจัดดอกไม้ 
-การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ 

หน.แผนกวิชาคหกรรมฯ 

37. นางกองแก้ว ลอวิดาล ป.ตรี คศ.2 -งานแม่บ้าน 
-การอนุบาลและดูแลเด็ก 

- 

38. นางพรทิพย์ โตสถาน ป.โท คศ.2 -พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด 
-กิจกรรม 
-ศิลปะการแต่งกาย 
-การนําเสนอผลงานฯ 
-การออกแบบเสื้อผ้าเด็ก 
-การตัดเย็บ 
-เสื้อผ้าต้นแบบ 
-ธุรกิจบริการดัดแปลง
ซ่อมแซมเสื้อผ้า 

หน.แผนกวิชาผ้าฯ 

39. นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร ป.ตรี คศ.1 -การประกอบอาหาร 
-กิจกรรมชมรวิชาชีพ 
-งานอาหาร1 
-งานอาหาร2 
-โภชนาการเพื่อชีวิต 
-เคร่ืองดื่มสมุนไพร 
-ขนมไทยเบื้องต้น 
-อาหารว่าง 
-โครงการ 

หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร
และโภชนาการ 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตรี) 

ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

40. นางสาวสุลัดดา บุญมี ป.ตรี คศ.1 -การถนอมและการแปรรูปอาหาร 
-กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
-การถนอมอาหารเบื้องต้น 
-การสุขาภิบาลอาหาร 
-เบเกอร่ีเพื่อการค้า 
-การจัดการร้านอาหาร 
-เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 
-ขนมไทย 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน 

41. นางณัฐวรรณ แสงสวี ป.โท คศ.3 -วิทยาศาสตร์ทักษะ 
-วิทยาศาสตร์อาชีพ 
-วิทยาศาสตร์ธุรกิจ 
-วิทยาศาสตร์อาหาร 

หน.แผนกวิชาสามัญฯ 

42. นางจุฑาพร ทองรอด ป.โท คศ.3 -อังกฤษฟัง-พูด2 
-อังกฤษธุรกิจ 
-อังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 
-การอ่านสื่อสิ่งพิมพ ์

หน.งานความร่วมมือ 

43. 
 

นางนิลุบล น้ําเงิน ป.โท คศ.2 -อังกฤษธุรกิจ 
-อังกฤษงานครัวโรงแรม 
-อังกฤษเพื่อการโรงแรม 
-อังกฤษงานบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

 

44. นางสาวเกศินี เสวกวงศ์ ป.ตรี คศ.2 -การอ่านสื่อสิ่งพิมพ ์
-อังกฤษฟัง-พูด 
-อังกฤษโต้ตอบจดหมายธุรกิจ 

 

45. นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์ ป.โท คศ.3 -ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
-ไทยสื่อสาร 
-ภาษาไทยพื้นฐาน 

 

46. นางสาวสุมัฏฐา ใจสมคม ป.โท คศ.2 -ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

 

47. นายโชคชัย รักญาติ ป.โท คศ.3 -คณิตและสถิติ 
-คณิตธุรกิจ 

หน.งานอาคารฯ 

48. นางศิริรัตน์ เสวรันต์ ป.โท คศ.3 -คณิตธุรกิจ 
-คณิตพ้ืนฐานอาชีพ 

หน.งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน 

49. นางฤดีวรรณ ธรรมาภิวัฒน์ ป.ตรี คศ.2 -วิทยาศาสตร์อาชีพ 
-พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
-วิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจ 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตรี) 

ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

50. นางภาวินี พรหมบางญวน ป.โท คศ.2 -วิทยาศาสตร์อาชีพ 
-วิทยาศาสตร์ธุรกิจ 

หน.งานวิจัยพัฒนาฯ 

51. นางปาริสา ทว ี ป.โท คศ.1 -วิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจ 
-วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพ 

หน.งานครูท่ีปรึกษา 

52. นางอรสา โรยภิรมย์ ป.ตรี คศ.2 -ชีวิตกับสังคมไทย 
-หน้าท่ีพลเมือง 

 

53. นางทัศนัย วิเศษสิทธิ์ ป.ตรี เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ชํานาญงาน 

- หน.งานบริหารฯ 

6.4.2  ลูกจ้างประจ า   รวม 1       คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โทตรี) 

ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นายชาติชาติ เย็นกาย ป.7 - - คนงานภารโรง 

6.4.3  พนักงานราชการ  รวม 3     คน (ท าหน้าท่ีสอน) 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท ตรี) 
ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นางภลิตา กลับวิหค ป.ตรี - -เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
-กฎหมายธุรกิจ 
-การบริหารงานคุณภาพในองค์กร 

 

2. นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี ป.ตรี - -ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 
-งานครัวโรงแรม 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-งานซักรีด 
-เคร่ืองดื่มและการผสมเคร่ืองดื่ม 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
-งานแม่บ้านโรงแรม 
-ปฏิบัติการงานโรงแรม3,4 
-งานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

3. นางสาวธนพร งอกคํา ป.ตรี - -โครงการ 
-กลุ่มประชาคมการค้าอาเซียน 
-ธุรกิจค้าปลีกร้านค้าสะดวกซื้อ 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-การขายเบื้องต้น 
-เทคโนโลยีเบื้องต้น 
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6.4.4  ลูกจ้างรายชั่วโมง  รวม 2      คน (ท าหน้าท่ีสอน) 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตรี) 

ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นายธนัช เจียมวิจิตรกุล ป.ตรี  -อังกฤษสําหรับปฏิบัติงาน 
-กลยุทธ์การอ่านและการเขียน 
-การเขียนในชีวิตประจําวัน 
-อังกฤษฟัง-พูด 
-อังกฤษสมัครงาน 

 

2. นางสาวอุบล บุญเหมือน ป.ตรี  -เสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น  

6.4.5  ลูกจ้างชั่วคราว  รวม 58       คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการท่ัวไป) 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท ตรี) 
ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. Mr. Andrew A Smiley   ป.ตรี - -อังกฤษอินเตอร์เน็ต 
-อังกฤษสมัครงาน 
-โปรแกรมมัลติมิเดีย 
-อังกฤษสําหรับการขาย 

 

2. Miss Laarnie Alberto Jose ป.ตรี - -การเขียนในชีวิตประจําวัน 
-สนทนาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 
-งานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
-การอ่านสื่อสิ่งพิมพ ์
-อังกฤษฟัง-พูด2 
-อังกฤษสําหรับปฏิบัติงาน 
อังกฤษเพื่อการโรงแรม 
-อังกฤษงานครัวโรงแรม 
-ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 

 

3. Mr. Jomar Hofilena Montanez  ป.ตรี - -อังกฤษสําหรับงานธุรกิจ 
-การอ่านสื่อสิ่งพิมพ ์
-ภาษาอังกฤษเพื่อวชิาชีพโรงแรม 
-อังกฤษสําหรับปฏิบัติงาน 
-อังกฤษในงานบริการอาหาร 
-การดําเนินงานอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 
-ความปลอดภัยในโรงแรม 
-การเขียนในชีวิตประจําวัน 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตรี) 

ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

4. Mr. Whabi El Ouardi ป.ตรี - -สื่อสารข้อมลูและเครือข่าย 
-โปรแกรมกราฟฟิก 
-การเขียนโปรแกรมโหมด 
-อังกฤษอินเตอร์เน็ต 
-การพัฒนาเว็บไซต ์
-การสร้างเว็บไซต ์
-อินเตอร์เน็ตธุรกิจ 
-โปรแกรมตารางงาน 

 

5.      Mr. Jose  Cer G. Bundalian ป.โท - -อังกฤษอินเตอร์เน็ต 
-การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด 
-อังกฤษสมัครงาน 
-หลักการเขียนโปรแกรม 
-โปรแกรมฐานข้อมลู 
-การประยุกต์โปรแกรมสื่อผสม 

 

6.      Miss Christine H. Villanueva ป.ตรี - -การอ่านสื่อสิ่งพิมพ ์
-อังกฤษสําหรับปฏิบัติงาน 
-สนทนาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 
-ศิลปะการต้อนรับและบริการ 
-พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 
-อังกฤษฟัง-พูด2 
-การเขียนในชีวิตประจําวัน 
-สนทนาภาษาอังกฤษ2 
-การตลาดเพื่อการท่องเท่ียว 

 

7. นางสาวจันทิมา        สําราญอินทร์ ป.ตรี - -การประยุกต์โปแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญชี 
-การบัญชีบริษัทจํากัด 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
-โครงการ 

 

8. นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร ป.ตรี - -การค้าปลีกและการค้าส่ง 
-กิจกรรม 
-การขายตรง 
-การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
-งานการจัดการงานการตลาด 
-ลูกเสือวิสามัญ 
-งานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่
-งานบริการลูกค้าในธุรกิจฯ 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตรี) 

ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

9. นางรัตนา แก้วใจดี ป.ตรี - -โปรแกรมมาตรฐานเปิด 
-โปรแกรมกราฟฟิกโหมด 
-กิจกรรม 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-โครงการ 

 

10. นางสาวศรีสุนีย์ ทองทับ ป.ตรี - -การสร้างเว็บไซต์ 
-กิจกรรม 
-การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 
-โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
-ฝึกงาน 
-ลูกเสือวิสามัญ 
-โปรแกรมประมวลผลคํา 

 

11. ครูใหม่ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ป.ตรี - -การเป็นผู้ประกอบการ 
-ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
-ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 

 

12 นายบัลย์ญิน ตราชู ป.โท - -โครงการ 
-ศิลปวัฒนธรรมไทย 
-กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
-การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
-กิจกรรมสถานประกอบการ 
-คอมพิวเตอร์งานส่วนหนา้โรงแรม 
-ความปลอดภัยในงานโรงแรม 
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
-การถ่ายภาพเบื้องต้น 

 

13. นางสาวรัชนก พรหมมิตร ป.ตรี - -อาหารโรงพยาบาล 
-กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
-เทคนิคการนําเสนอผลงาน 
-สัมมนาวิชาชีพอาหาร 
-เทคนิคการนําเสนอผลงาน 
-ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 
-โครงการ 
-เบเกอร่ีเพื่อการค้า 
-การสุขาภิบาลอาหาร 
-อาหารนานาชาติ 
-การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตรี) 

ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

14. ครูใหม่ (แผนกวชิาอาหารและโภชนาการ) ป.ตรี - -การเป็นผู้ประกอบการ 
-เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
-หลักการจัดการ 
-ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 

 

15. นายอารักษ์ พลยมมา ป.โท - -กฎหมายพาณิชย์ 
-กฎหมายท่องเท่ียว 

 

16. นางสาวสุธัญญา เพชรมณี ป.ตรี - -ประวัติศาสตร์ 
-ไทยศึกษา 
-ไทยศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว 
-วัฒนธรรมอาเซียน 

 

17. นายกิตติธัช ศรีทอง ป.ตรี - -นันทนาการ 
-พฤติกรรมนันทนาการ 
-อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
-ลูกเสือวิสามัญ 

 

18. ครูใหม่ (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์) ป.ตรี - -เพศวิถี 
-อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
-พลศึกษา 

 

19. นางสาวธันย์ชนก แก้วแกมทอง ป.ตรี - -อังกฤษสมัครงาน 
-การอ่านสื่อสิ่งพิมพ ์
-อังกฤษในชีวิตจริง 
-อังกฤษธุรกิจ 
-การเขียนภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 

 

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

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

22. นางสาวนิลรัตน ์ เรืองศรี ป.ตรี -  จนท.งานบริหารฯ 

23 นางสาวสุพัตรา สายกลิ่น ป.ตรี - - จนท.งานบุคลากร 

24. นางสาวณัฐสิน ี โอวาท ป.ตรี - - จนท.งานการเงิน 

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

26. นางสาวจันทิมา จุลเขต ปวส. - - จนท.งานการเงิน 

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

28. นางจิราพร รัตนทวี ปวส. - - จนท.งานพัสด ุ

29. นางสาวธนาภรณ์ นุชเกลี้ยง ป.ตรี - - จนท.งานพัสด ุ

30. นายสมชาย สมจิตร ม.3 - - พนักงานขับรถ 

31. นายไพโรจน์ กาลพิรักษ์ ป.7 - - พนักงานขับรถ 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท ตรี) 

ตําแหน่ง
ครูผู้สอน 

ปฏิบัติหน้าท่ี 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

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

33. นายเจษฏา ตันยุชน ปวส. - - ช่างไฟฟ้า 

34. นายจุมพร สาดศรี ป.4 - - นักการภารโรง 

35. นางสาวพรทิพย์ สิทธิ์ศักดิ์ ม.6 - - นักการภารโรง 

36. นายใช้เฮง ประเสริฐกุล ม.6 - - นักการภารโรง 

37. นายธานินท์ กาลปักษ ์ ป.4 - - นักการภารโรง 

38. นายสาธร พลรักดี ป.6 - - นักการภารโรง 

39. นายทวีศักดิ์ สืบเสาะจบ ป.6 - - นักการภารโรง 
40. นายชาติชัย จู่มา ป.4 - - ยาม 

41. นายพงพิศ พรมพานิช ป.6 - - ยาม 

42. นายสมโชค ทองเจริญ ป.6 - - ยาม 

43. นายศรายุทธ วัดนครใหญ่ ป.6 - - ยาม 

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

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

46. นางสาววศินี คงนาสร ป.ตรี - - จนท.งานประชาสมัพันธ ์

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

48. นางสาวเพือนฤดี ส่งท่ามะพลา ปวส. - - จนท.งานศูนย์ข้อมูลฯ 

49. นางสาวทิพวัลย์ วิสาโรจน์ ป.ตรี - - จนท.งานวิจัยฯ,  
จนท.งานความร่วมมือ 

50. นางสาวสุมินตรา น้อยวรรณา ปวส. - - จนท.งานประกันฯ 

51. นางสาวบุษกร พุ่มสุวรรณ ปวส. - - จนท.งานกิจกรรมฯ 

52. นางสาวธัญลักษณ์ ใจตรง ปวส. - - จนท.งานครูท่ีปรึกษา 

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

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

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

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

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

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

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2
รวมทั้งสิ้น 560 542 419 380 351 0 0 2,252

1. ประเภทวิชาพาณชิยกรรม
 - สาขางานการบญัชี 120 128 122 370
 - สาขางานการเลขานุการ 40 28 23 91
 - สาขางานการตลาด 40 38 39 117
 - สาขางานธรุกิจค้าปลีก (ทวภิาคี) 20 36 23 79
 - สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกิจ 120 136 94 350
 - สาขางานคอมพวิเตอร์ธรุกิจ (MEP) 20 22 24 66
2. ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ
 - สาขาวชิาการบญัชี 80 79 159
 - สาขาวชิาการบญัชี (ทวภิาคี) 20 23 43
 - สาขาวชิาการจัดการส านักงาน 20 24 44
 - สาขาวชิาการจัดการส านักงาน (ทวภิาคี) 20 22 42
 - สาขาวชิาการจัดการส านักงาน (ม.6) 20 32 52
 - สาขาวชิาการตลาด 20 20 40
 - สาขาวชิาการตลาด (ทวภิาคี) 20 10 30
 - สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ 40 36 76
 - สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ (MEP) 20 5 25
 - สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ (ม.6) 20 37 57
 - สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ (ทวภิาคี) 20 13 33
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว
 - สาขางานการโรงแรม 40 38 20 98
 - สาขางานการโรงแรม (ทวภิาคี) 20 25 9 54
 - สาขางานการโรงแรม (MEP) 20 9 13 42
 - สาขางานการทอ่งเที่ยว 20 26 12 58
 - สาขาวชิาการโรงแรม (ทวภิาคี) 20 19 39
 - สาขาวชิาการโรงแรม (MEP) 20 2 22
 - สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว (ทวภิาคี) 20 8 28
4. ประเภทวิชาคหกรรม
 - สาขางานแฟชั่นดีไซน์ 10 1 0 11
 - สาขางานธรุกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 10 2 12
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ 80 53 40 173
 - สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ (ทวภิาคี) 20 21 41

นักเรยีน /นักศึกษา ประจ าป ีพ.ศ. 2563

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.

ขอ้มลูนักเรียน นักศึกษา

เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา



19

1. ประมาณการรายรับ 62,715,036.00 บาท

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 8,800,000.00 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจบุัน 800,000.00 บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 8,000,000.00 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป ี2563 ทีค่าดวา่จะได้รับ 53,915,036.00 บาท

งบบุคลากร 35,838,836.00 บาท

งบด าเนินงาน 3,400,000.00 บาท

งบลงทุน บาท

งบเงินอดุหนุน 13,014,000.00 บาท

งบรายจา่ยอื่น 1,662,200.00 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 62,715,036.00 บาท

งบบคุลากร 35,838,836.00 บาท

 - เงินเดือน 30,980,162.00 บาท

 - ค่าจา้งประจ า 252,874.00 บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 732,000.00 บาท

 - เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน คศ.3 3,873,800.00 บาท

งบด าเนินงาน 3,400,000.00 บาท

 -  ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 2,129,000.00 บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 1,271,000.00 บาท

งบลงทุน บาท

งบเงินอุดหนุน 13,014,000.00 บาท

 -  โครงการเรียนฟรี 15 ปี 4,700,000.00 บาท

 -  ค่าจดัการเรียนการสอน 8,154,000.00 บาท

 -  อดุหนุนต่างๆ 160,000.00 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 10,462,200.00 บาท

 -  โครงการตามนโยบายต่างๆ 1,662,200.00 บาท

 -  รายจา่ยจากเงินรายได้สถานศึกษา 8,800,000.00 บาท

 -  ส ารองฉกุเฉนิ . บาท

ส่วนที ่3 
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยอาชวีศึกษาชมุพร



หน่วย : บาท

รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

989,600.00 38,746,436.00 130,000.00 39,866,036.00 12,854,000.00 30,000.00 400,000.00 270,000.00 25,000.00 270,000.00 200,000.00 14,049,000.00 8,800,000.00 62,715,036.00

 - งบบคุลากร

เงินเดือนขา้ราชการ 30,980,162.00 30,980,162.00 30,980,162.00

เงินวทิยฐานะ 2,507,400.00 2,507,400.00 2,507,400.00

เงินประจ าต าแหนง่

ค่าตอบแทนรายเดือนขา้ราชการ 1,366,400.00 1,366,400.00 1,366,400.00

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 252,874.00 252,874.00 252,874.00

ค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว 3,753,000.00 3,753,000.00 3,818,000.00 7,571,000.00
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สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

ค่าตอบพนกังานราชการ 732,000.00 732,000.00 732,000.00
 - งบด าเนินงาน

 - ค่าตอบแทน
ค่าเชา่บา้น (ขัน้ต่ า)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 192,000.00 192,000.00 70,000.00 262,000.00
เงินค่าสอนพเิศษ 400,000.00 613,000.00 1,013,000.00 2,228,555.00 2,228,555.00 950,000.00 4,191,555.00

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขัน้

ค่าตอบแทนพเิศษของ 3 จว.ภาคใต้
 - ค่าใชส้อย

ค่าเชา่ทรัพยสิ์น(ขัน้ต่ า)
ค่าเชา่รถยนต์(ขัน้ต่ า)
ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 230,000.00 230,000.00 387,000.00 387,000.00 161,500.00 778,500.00
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 60,000.00 50,000.00 110,000.00 10,000.00 120,000.00

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ
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ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

ค่าซ่อมครุภณัฑ์ 10,700.00 10,700.00 220,000.00 220,000.00 230,700.00

ค่าซ่อมส่ิงกอ่สร้าง 30,000.00 70,000.00 100,000.00 100,000.00

ค่าจา้งเหมาบริการ 48,000.00 48,000.00

ค่าตรวจสุขภาพ 180,000.00 180,000.00

ค่าเงินสมทบประกนัสังคม 9,000.00 7,300.00 16,300.00 284,500.00 284,500.00 11,000.00 311,800.00

ค่าเงินประกนัอบุติัเหตุ 500,000.00 500,000.00

 - ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน 203,000.00 203,000.00 317,000.00 317,000.00 520,000.00

วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 10,000.00 10,000.00 10,000.00

วสัดุการศึกษา 11,555.00 11,555.00 894,445.00 894,445.00 40,000.00 946,000.00

วสัดุงานบา้นงานครัว 20,000.00 10,000.00 30,000.00 98,360.00 128,360.00

วสัดุหนงัสือ วารสารและต ารา 7,000.00 7,000.00 7,000.00

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

22

ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

วสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000.00 20,000.00 50,000.00 139,200.00 139,200.00 189,200.00
วสัดุกอ่สร้าง 70,000.00 72,445.00 142,445.00 30,000.00 172,445.00
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

 - ค่าสาธารณูปโภค (ขัน้ต  า)

ค่าโทรศัพท ์และค่าบริการอนิเตอร์เนต็ 12,800.00 12,800.00 260,000.00 260,000.00 12,000.00 284,800.00
ค่าน้ าประปา 98,200.00 98,200.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00 348,200.00
ค่าไฟฟา้ 1,100,000.00 1,100,000.00 1,900,000.00 3,000,000.00

ค่าไปรษณีย์ 50,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 70,000.00
 - งบลงทุน

 3.1 ครภุณัฑ์

Projector พร้อมจอแขวน 2 เคร่ือง 68,000.00 68,000.00

Program บญัชสี าเร็จรูป 1 ชดุ 20,140.00 20,140.00

3.2 สิ งก่อสรา้ง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนกวชิาการบัญชี 100,000.00 100,000.00

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ
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ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

 - งบเงนิอุดหนุน

อดุหนนุส่ิงประดิษฐ์และหุน่ยนต์ 130,000.00 130,000.00 130,000.00

อดุหนนุวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี 200,000.00 200,000.00 200,000.00

อดุหนนุทนุเฉลิมราชกมุารี 30,000.00 30,000.00 30,000.00
อดุหนนุโครงการจดัการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00

 - งบรายจา่ยอื น

โครงการส่งเสริมการประกอบ

อาชพีอสิระในกลุ่มผู้เรียน

270,000.00 270,000.00 270,000.00

โครงการลดปญัหาการออก

กลางคันของผู้เรียนอาชวีศึกษา

25,000.00 25,000.00 25,000.00

โครงการพฒันารูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพศูนยซ่์อมสร้างเพื่อ

ชุมชน fix it center

400,000.00 400,000.00 400,000.00

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ
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ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

โครงการพฒันาความร่วมมอื

อาชวีศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ

40,000.00 40,000.00 40,000.00

โครงการขยายและยกระดับ

อาชวีศึกษาทวภิาคีสู่คุณภาพ

มาตรฐาน

270,000.00 270,000.00 270,000.00

โครงการจา้งครูวชิาชพีผู้ทรงคุณค่า 150,000.00 150,000.00 150,000.00

โครงการเร่งประสิทธภิาพการสอน

ครูอาชวีศึกษา

189,600.00 189,600.00 189,600.00

โครงการจดัหาบคุลากรสนบัสนนุ

เพือ่คืนครูใหน้กัเรียน

117,600.00 117,600.00 117,600.00

โครงการพฒันาอาชพี ต่อยอด

อาชพีประชากรวยัแรงงาน 

กลุ่มเปา้หมายพเิศษ และผู้สูงอายุ

200,000.00 200,000.00 200,000.00

 - โครงการ
1) โครงการสวดท านองสรภญัญะ

ในวนัธรรมสวนะ
500.00 500.00 500.00

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ
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ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

2) โครงการพฒันาผลงานโครงาน

วทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 

นกัศึกษาเพือ่เขา้ร่วมประกวด
3) โครงการพฒันาผลงาน

ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหมข่อง

นกัเรียน นกัศึกษาเพือ่เขา้ร่วม
4) โครงการวนัภาษาไทย 2,000.00 2,000.00 2,000.00

5) โครงการวนัเกษยีณอายรุาชการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00

6) โครงการชาวอาชวีศึกษาชมุพร

ร่วมใจสืบสานประเพณีวนั
10,000.00 10,000.00 10,000.00

7) โครงการพฒันาครูและ

บคุลากรทางการศึกษา (สายงาน

การสอน) เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ

ในการจดัการเรียนการสอน วอศ.

200,000.00 200,000.00

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ
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ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

8) โครงการจดัท าคู่มอืส าหรับ

นกัเรียน นกัศึกษา ประจ าปี

130,000.00 130,000.00

9) โครงการจดัท าบตัรประจ าตัว

นกัเรียน นกัศึกษา ประจ าปี

การศึกษา2563

70,000.00 70,000.00

10) โครงการประชมุผู้ปกครอง

และนกัเรียน นกัศึกษาใหม ่

ประจ าปกีารศึกษา 2563

8,000.00 8,000.00 8,000.00

11) โครงการประชมุผู้ปกครอง

และนกัเรียน นกัศึกษาทีม่ี

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ ากวา่

2,000.00 2,000.00 2,000.00

12) โครงการรับสมคัรนกัเรียน 

นกัศึกษาใหม ่ประจ าปกีารศึกษา 

2563

41,500.00 41,500.00 41,500.00

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ
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ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

13) โครงการประชมุผู้ปกครอง

และนกัเรียน นกัศึกษา ชัน้ ปวช.2

 และ ปวส.2

5,000.00 5,000.00 5,000.00

14) โครงการรับประกาศนยีบตัร 

ประจ าปกีารศึกษา 2562

30,000.00 30,000.00

15) โครงการจดัท าแผนปฏบิติั

ราชการ ประจ าปงีบประมาณ 

2564

3,000.00 3,000.00 3,000.00

16) โครงการติดตาม ตรวจสอบ 

การพฒันาการจดัการศึกษาตาม

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและ

แผนปฏบิติัราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2563

3,000.00 3,000.00 3,000.00

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ
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ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

17) โครงการพฒันาการบริหาร

จดัการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศภายในสถานศึกษา

30,000.00 30,000.00 30,000.00

18) โครงการพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียน 

นกัศึกษาหลักสูตร MEP ปี

การศึกษา 2563

3,000.00 3,000.00

19) โครงการจดัการเรียนการสอน

หลักสูตร MEP ประจ าปกีารศึกษา

 256320) โครงการวนั Halloween 1,500.00 1,500.00 1,500.00

21) โครงการวนั Christmas 3,000.00 3,000.00 3,000.00

22) โครงการค่ายภาษาองักฤษ 

(English Camp)

3,000.00 3,000.00 3,000.00

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ
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ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

23) โครงการค่ายอาเซียน (Asean

 Camp)

1,000.00 1,000.00 1,000.00

24) โครงการพฒันาคุณภาพ

ทกัษะภาษาองักฤษ
25) โครงการส่งเสริม พฒันา

นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ของนกัเรียน

 นกัศึกษา

2,000.00 2,000.00 2,000.00

26) โครงการส่งเสริม พฒันา

นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ของครูผู้สอน

1,000.00 1,000.00 1,000.00

27) โครงการส่งเสริมพฒันาผลงาน

โครงงานวทิยาศาสตร์เพือ่เขา้ร่วม

แขง่ขนัในระดับอาชวีศึกษาจงัหวดั

 ภาค ชาติ

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ
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ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

28) โครงการประกวดผลงาน

นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ ระดับ

สถานศึกษา
29) โครงการประกวดโครงงาน

วทิยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา

8,000.00 8,000.00 8,000.00

30) โครงการพฒันาระบบประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน

3,000.00 3,000.00 3,000.00

31) โครงการเตรียมความพร้อม

รับการประเมนิคุณภาพการจดั

การศึกษา โดย สมศ.

5,000.00 5,000.00 5,000.00

32) โครงการพฒันาสมรรถนะใน

การเปน็ผู้ประกอบการหรือ

ประกอบอาชพีอสิระ
33) โครงการ Day camp และ

ประดับแถบ 3 สี

15,000.00 15,000.00 15,000.00

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ
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ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

34) โครงการ Factasy Recycle  

singing contes

5,000.00 5,000.00 5,000.00

35) โครงการกฬีาวษิณุเกมส์ต้าน

ภยัยาเสพติด

40,000.00 40,000.00 40,000.00

36) โครงการเตรียมลูกเสือวสิามญั

 วทิยาลัยอาชวีศึกษาชมุพร เขา้

ค่ายแรมคืน

6,500.00 6,500.00 6,500.00

37) โครงการประชมุเชงิ

ปฏบิติัการจดัท าแผนกจิกรรม

ชมรมวชิาชพี สถานศึกษาธรรมาภิ

10,000.00 10,000.00 10,000.00

38) กจิกรรมชมรมวชิาชพี 180,000.00 180,000.00 180,000.00

39) โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา

 สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลง

กรณบดินทรเทพยวรางกรู

4,000.00 4,000.00 4,000.00

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

32

ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

40) โครงการเชดิชเูกยีรติ

คณะกรรมการด าเนนิงานองค์การ

นกัวชิาชพีในอนาคตแหง่ประเทศ

3,000.00 3,000.00 3,000.00

41) โครงการการประชมุวชิาการ

องค์การนกัวชิาชพีและการจดั

แขง่ขนัทกัษะวชิาชพีและการจดั

แขง่ขนั ทกัษะวชิาชพีพืน้ฐาน 

ระดับหนว่ย วทิยาลัยอาชวีศึกษา

5,000.00 5,000.00 5,000.00

42) โครงการเตรียมความพร้อมใน

การเขา้รับการประเมนิองค์การ

มาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจงัหวดั 

สถานศึกษาขนาดใหญ่

20,000.00 20,000.00 20,000.00

43) โครงการปลูกฝังจติส านกึด้าน

การอนรัุกษธ์รรมชาติและ

4,000.00 4,000.00 4,000.00

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

33

ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

44) โครงการเลือกต้ัง

คณะกรรมการองค์การนกัวชิาชพี

ในอนาคตแหง่ประเทศไทย

2,000.00 2,000.00 2,000.00

45) โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระ

นางเจา้สิริกต์ิิพระบรมราชนินีาถ  

พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง

4,000.00 4,000.00 4,000.00

46) โครงการวนัวชริาวธุ 3,000.00 3,000.00 3,000.00

47) โครงการวทิยาลัยสวยด้วยมอื

เรา

800.00 800.00 800.00

48) โครงการสวนสนามวนัคล้าย

วนัสถาปนาลูกเสือแหง่ชาติ

3,000.00 3,000.00 3,000.00

49) โครงการอาชวีะสืบสาน

ประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทยีน

5,000.00 5,000.00 5,000.00

49) โครงการวนัไหวค้รู 30,000.00 30,000.00 30,000.00

50) โครงการวนัสุนทรภู่ 2,000.00 2,000.00 2,000.00

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

34

ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

51) โครงการ To Be number 

one ต้านภยัยาเสพติด

1,500.00 1,500.00 1,500.00

52) โครงการกจิกรรมโฮมรูมแก่

นกัเรียน นกัศึกษา
53) โครงการเยีย่มบา้น หอพกั 

บา้นเชา่ และทีอ่ยูอ่าศัยของผู้เรียน
54) โครงการประชมุผู้ปกครอง

นกัเรียน นกัศึกษาทีม่พีฤติกรรม

เส่ียงต่อการออกกลางคัน
55) โครงการติดตามผู้เรียน

อาชวีศึกษาทีอ่อกกลางคันกลับ

เขา้สู่ระบบการศึกษา

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

35

ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

56) โครงการฝึกอบรมวชิาชพีเพือ่

ส่งเสริมการประกอบอาชพีและหา

รายได้ระหวา่งเรียนแกน่กัเรียน 

นกัศึกษา
57) โครงการคัดกรองและจดัท า

ระบบฐานขอ้มลูของนกัเรียน 
58) โครงการจดัท าแฟม้ประวติั

ประจ าตัวผู้เรียน
59) โครงการแนะแนวศึกษาต่อ

อาชวีศึกษา

15,000.00 15,000.00 15,000.00

60) โครงการการติดตามผู้ส าเร็จ

การศึกษา

1,000.00 1,000.00 1,000.00

61) โครงการปฐมนเิทศพฒันา

คุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน 

นกัศึกษาใหม่

130,000.00 130,000.00

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

36

ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

62) โครงการมอบทนุการศึกษา 12,000.00 12,000.00 12,000.00

63) โครงการพฒันารูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพศูนยซ่์อมสร้าง

เพือ่ชมุชน (Fix it center)
64) โครงการการบริการวชิาการ

และวชิาชพีของแผนกวชิา

10,000.00 10,000.00 10,000.00

65) โครงการฝึกอบรมวชิาชพี

หลักสูตรระยะส้ัน108 อาชพี

5,000.00 5,000.00 5,000.00

66) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

วชิาชพีระยะส้ัน
67) โครงการพฒันาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวชิาหรือกลุ่มวชิา

8,000.00 8,000.00 8,000.00

68) โครงการพฒันาแผนการ

จดัการเรียนรู้แบบมุง่เนน้สมรรถนะ

2,000.00 2,000.00 2,000.00

69) โครงการนเิทศการเรียนการ

สอน

1,000.00 1,000.00 1,000.00

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

37

ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

70) โครงการสอบมาตรฐานวชิาชพี 2,000.00 2,000.00 2,000.00

71) โครงการเรียนรู้ธรรมศึกษา 1,000.00 1,000.00 1,000.00

72) โครงการประชาสัมพนัธก์าร

จดัการเรียนการสอนอาชวีศึกษา

ระบบทวภิาคีและบนัทกึลงนาม

ความร่วมมอืกบัสถานประกอบการ
73) โครงการปฐมนเิทศและ

ประชมุผู้ปกครองและนกัศึกษา

ฝึกงาน  ภาคเรียนที ่2/2562

17,000.00 17,000.00 17,000.00

74) โครงการปฐมนเิทศและ

ประชมุผู้ปกครองและนกัศึกษา

ฝึกงาน  ภาคเรียนที ่1/2563

20,000.00 20,000.00 20,000.00

75) โครงการขยายและยกระดับ

การจดัอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี 

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

38

ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ



รวมทัง้สิน้

เปน็เงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

วิจัยเพือ่

สร้างองค์

ความรู้

รวม

โครงการ

สนับสนุน 

คชจ.ในการ

จัด

การศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษาฯ

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันา

ทักษะ

วิชาชีพเพือ่

เตรียม

ความพร้อม

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

พฒันา

รูปแบบและ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพือ่

ชุมชน

โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

โครงการปฏรูิป

อาชีวศึกษาเพือ่

เพิม่ผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนด้วย

คุณภาพและ

มาตรฐานใหม้ี

สมรรถนะและ

ความพร้อมเพือ่

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

โครงการ

พฒันา

ทักษะอาชีพ

แบบบูรณา

การเพือ่

สร้างโอกาส

สร้างงาน

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

ประชาชน

รวมทัง้สิน้

76) โครงการอบรมการสร้างส่ือ

การเรียนการสอน

3,000.00 3,000.00 3,000.00

 - ส ารองเพื อสนับสนุนงาน

นโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนที 

แผนการใชจ้า่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

39

ผลผลติ โครงการ

รายได้ฯ
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โครงการที ่ 1 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 

งานบุคลากร 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับ 
          ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
          มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
  4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มุ่งหวัง 
          ให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส 
          ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ 
         ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 

 
 
 



41 
 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่  1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  เรียนฟรี มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน  
มิติที่  2  การพัฒนาคุณภาพ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ด้านคุณภาพสถานศึกษา  
  ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
  ด้านคุณภาพครู  
  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน 
       ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ  

มิติที่  3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อม่ัน  
       มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที่  4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
      ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ 
                            ในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่          มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่   2.3        มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที ่         .        

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ดานที่ 1  ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
  ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดานที่ 3  ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 

  ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

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

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

ดังนั้น หัวหน้างานบุคลากร จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาเป็นการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการด้านครูและบคุลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา 
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 117 คน ผ่านการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
วิชาชีพโดยการฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน  

6.2. เชิงคุณภาพ  
     6.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาคุณภาพ ศักยภาพของตนเอง  
    6.2.2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 

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

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

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการเชิดชูเกียรติวัน
เกษียณอายุราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปี 2563 

 20,000   20,000  

2. โครงการชาวอาชีวศึกษา
ชุมพรร่วมใจสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ไทย ประจ าปี 
2563 

  10,000  10,000  

3. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและจัดการเรียนการ
สอน ในศตวรรษที่ 21 
สู่ไทยแลนด์ 4.0  

   200,000 200,000  

รวมท้ังสิ้น  20,000 10,000 200,000 230,000  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ   
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของตนเอง ในการบริหารและ

จัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 
9.2 เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ. 
2561 

 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อื่นๆ            
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โครงการที ่ 2 
 

โครงการเสรมิสรา้งความรู้ ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพแบบมสี่วนร่วม 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานทะเบียน 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับ 
          ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
          มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
  4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มุ่งหวัง 
          ให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส 
          ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ 
         ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่  1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  เรียนฟรี มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน  
มิติที่  2  การพัฒนาคุณภาพ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ด้านคุณภาพสถานศึกษา  
  ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
  ด้านคุณภาพครู  
  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน 
       ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ  

มิติที่  3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อม่ัน  
       มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที่  4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
      ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ 
                            ในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 1.1,1.2,1.2    มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่         มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่        .        

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ดานที่ 1  ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
  ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดานที่ 3  ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 

  ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

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

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

ดังนั้น หัวหน้างานทะเบียน จึงจัดท าโครงการโครงการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
วิชาชีพ แบบมีส่วนร่วม เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพื่อแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า 
5.1  เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
5.3 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
     6.1.2 สถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปี

การศึกษาที่ผ่านมา 
6.2. เชิงคุณภาพ  
     6.2.1 สถานศึกษาสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนตอบสนองความต้องการของของภาคผู้ใช้

แรงงานในทุกสาขาวิชา  
6.2.2 เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
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7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 

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

ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถานท่ี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. จัดท าคู่มือส าหรับ นร. นศ.    130,000 130,000  

2. โครงการจัดท าบัตร
ประจ าตัว นร. นศ. 

   70,000 70,000  

3. โครงการประชุมผู้ปกครอง
และนร. นศ.ใหม่ 

  8,000  8,000  

4. โครงการประชุมผู้ปกครอง
และนร. นศ.ที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 

  2,000  2,000  

5. โครงการรับสมัครนร. นศ.
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 41,500   41,500  

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

 5,000   5,000  

7. โครงการรับ
ประกาศนียบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 

   30,000 30,000  

รวมท้ังสิ้น  46,500 10,000 230,000 286,500  

 



48 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ   
9.1 สถานศึกษาสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนตอบสนองความต้องการของของภาคผู้ใช้แรงงาน

ในทุกสาขาวิชา  
9.2 เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ. 
2561 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อื่นๆ            
             
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

โครงการที่ 3 
 

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานวางแผนและงบประมาณ 

 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับ 
          ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
          มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
  4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มุ่งหวัง 
          ให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส 
          ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ 
         ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่  1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  เรียนฟรี มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน  
มิติที่  2  การพัฒนาคุณภาพ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ด้านคุณภาพสถานศึกษา  
  ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
  ด้านคุณภาพครู  
  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน 
       ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ  

มิติที่  3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อม่ัน  
       มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที่  4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
      ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ 
                            ในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่          มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่   3           มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่          .        

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ดานที่ 1  ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
  ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดานที่ 3  ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 

  ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

4.  สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันประเทศไทยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อให้การ

พัฒนาประเทศมีความต่อเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และพร้อมรองรบัประเทศ
ไทยยุค 4.0 โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ 

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

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

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ 2564  ให้สอดคล้องกบัแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา  

5.2  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สง่ผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

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

7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 

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

      ระยะเวลา 1 กันยายน 2562 – 27 กันยายน 2562 

สถานท่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ 2564 

 3,000   3,000  

รวมท้ังสิ้น  3,000   3,000  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ   
 ได้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกบัแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อื่นๆ            
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โครงการที ่ 4 

 

โครงการการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของสถานศึกษา 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับ 
          ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
          มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
  4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มุ่งหวัง 
          ให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส 
          ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ 
         ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่  1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  เรียนฟรี มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน  
มิติที่  2  การพัฒนาคุณภาพ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ด้านคุณภาพสถานศึกษา  
  ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
  ด้านคุณภาพครู  
  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน 
       ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ  

มิติที่  3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อม่ัน  
       มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที่  4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
      ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ 
                            ในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่          มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่  2.3        มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่………. 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ดานที่ 1  ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
  ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดานที่ 3  ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 

  ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

4.  สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ได้ก าหนดมาตรฐาน

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

ดังนั้น งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงจัดท าโครงการการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1   เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนและการบรหิารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 

5.2  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สง่ผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 117 คน ได้มีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมากที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 

 

7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 

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

      ระยะเวลา   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

สถานท่ี   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษา (ปรับปรุง
ระบบเครือข่าย) 

  28,000  28,000  

2. โครงการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจการใช้ระบบ
เครือข่ายระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการ 

  2,000  2,000  

รวมท้ังสิ้น   30,000  30,000  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ   
 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียน ได้ใช้ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
   

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อื่นๆ            
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โครงการที่  5 
 

โครงการส่งเสริม และพัฒนาสร้างทักษะท่ีจ าเป็น ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย) 
งานความร่วมมือ 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับ 
          ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
          มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
  4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มุ่งหวัง 
          ให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส 
          ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ 
         ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่  1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  เรียนฟรี มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน  
มิติที่  2  การพัฒนาคุณภาพ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ด้านคุณภาพสถานศึกษา  
  ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
  ด้านคุณภาพครู  
  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน 
       ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ  

มิติที่  3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อม่ัน  
       มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที่  4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
      ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ 
                            ในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่   1.2       มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่……..      มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่………. 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ดานที่ 1  ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
  ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดานที่ 3  ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 

  ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

4.  สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ได้ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจดั
การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะที่ดี 1.2  ด้านทักษะการ
ประยุกต์ใช้ของผู้ส าเร็จการศึกษา  1.2.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 
ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  สอดคล้อง               
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ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 ด้านที่ 
1 ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 ผเูรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ดังนั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ร่วมกับงานความร่วมมือจึงจัดท าโครงการส่งเสริม และพัฒนาสร้าง
ทักษะที่จ าเป็น ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
5.  วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสร้างทักษะที่จ าเป็น ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมนวัตกรรม ( Learning  and   Innovation  Skills) 

5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 

5.3  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and   Innovation Skills) และทักษะชีวิตเป็นไป ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

6.2. เชิงคุณภาพ  
    6.2.1 สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถ่ิน สถานศึกษาที่นกัเรียน นักศึกษาศึกษาต่อ มีความพงึพอใจ

ผู้เรียนและผูส้ าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา 

7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 
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      ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

สถานท่ี   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

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

   3,000 3,000  

2. โครงการจัดการเรียนการสอน 
Mini English Program 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

     (ค่าจ้างครู
ต่างชาติ) 

3. โครงการวันฮาโลวีน  
(Halloween Day) 

  1,500  1,500  

4. โครงการวัน Christmas 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

  3,000  3,000  

5. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 
(English Camp) ประจ าปี
การศึกษา 2562 

  3,000  3,000  

6. โครงการค่ายอาเซียน 
(Asean camp) ประจ าปี
การศึกษา 2562 

  1,000  1,000  

7. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

100,000    100,000 งบเฉพาะ 

รวมท้ังสิ้น 100,000  10,500 3,000 113,500  

 

 

 

http://sola.pr.kmutt.ac.th/homesola/index.php/halloweenparty/
http://sola.pr.kmutt.ac.th/homesola/index.php/halloweenparty/
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ   
9.1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 ทักษะวิชาชีพ 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

9.2  สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถ่ิน สถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษาศึกษาต่อ มีความพึงพอใจ
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อื่นๆ            
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โครงการที ่ 6 
 

โครงการส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนาการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัยของผู้บริหาร ครูผูส้อนและผูเ้รียน 

1.  ชื่อบุคคล/รับผิดชอบ 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับ 
          ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
          มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
  4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มุ่งหวัง 
          ให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส 
          ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ 
         ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่  1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  เรียนฟรี มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน  
มิติที่  2  การพัฒนาคุณภาพ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ด้านคุณภาพสถานศึกษา  
  ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
  ด้านคุณภาพครู  
  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน 
       ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ  

มิติที่  3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อม่ัน  
       มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที่  4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
      ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ 
                            ในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่          มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่              มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่   2       .        

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ดานที่ 1  ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
  ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดานที่ 3  ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 

  ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

4.  สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ได้ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ ร่วมกับบุคลากร ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพรสู่่สาธารณชน สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 ด้านที่ 1 ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา ประเด็นการ
พิจารณาที่ 1.4 ผลงานของผูเรียนดาน  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย และ ดานที่ 3 
ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 ครูผูสอน ข้อที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ  
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ดังนั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ร่วมกับงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จึงจัดท าโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้บริหาร 
ครูผู้สอนและ ผู้เรียน เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

ของผู้บรหิาร ครผูู้สอนและ ผูเ้รียน 

5.2  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สง่ผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

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

 

7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ /ระยะเวลา 
กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 

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

      ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

สถานท่ี   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการจัดประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
สถานศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  
ปีการศึกษา 2563 

  8,000  8,000  

2. โครงการพัฒนาผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้า
ร่วมประกวดในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ ประจ าปี 2563 

25,000    25,000  

3. โครงการพัฒนาผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ ประจ าปี 2562 

105,000    105,000  

4. โครงการการพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
นักเรียน นักศึกษา วอศ.ชุมพร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

  2,000  2,000  

5. โครงการการประเมิน
คุณภาพและเผยแพร่
ผลงานวิจัยของครู วอศ.ชุมพร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 1,000   1,000  

รวมท้ังสิ้น 130,000 1,000 10,000  141,000  

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



67 
 

โครงการที ่ 7 
 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
 

1.  ชื่อบุคคล/รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับ 
          ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
          มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
  4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มุ่งหวัง 
          ให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส 
          ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ 
         ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่  1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  เรียนฟรี มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน  
มิติที่  2  การพัฒนาคุณภาพ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ด้านคุณภาพสถานศึกษา  
  ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
  ด้านคุณภาพครู  
  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน 
       ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ  

มิติที่  3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อม่ัน  
       มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที่  4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
      ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ 
                            ในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 1,2,3     มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 1,2,3,4     มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่ 1,2   .        

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ดานที่ 1  ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
  ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดานที่ 3  ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 

  ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

 
4.  สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาตามตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อม
ทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผล                 
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากบัดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และเมื่อ
ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแล้วสถานศึกษาจะได้น าผลการด าเนินการ
ก าหนดมาตรฐาน ฯ ไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
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เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 
2561 ดังกล่าว จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็นการพิจารณา  

ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  

 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1  เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ผลการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ในการพฒันา

สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5.2 เพื่อประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

5. 3 เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5. 4 เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ต่อหน่วยงาน           

ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

5. 5 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เพื่อน าไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษา 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้รับการพฒันาคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา      

     6.1.2 บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความกา้วหน้าผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
6.2. เชิงคุณภาพ  
    6.2.1 นักเรียนไดร้ับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
    6.2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลยัมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมในกระบวนการพฒันาการศึกษา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
    6.2.3 สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถ่ิน สถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษาศึกษาต่อ มีความพงึพอใจ

ผู้เรียนและผูส้ าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา 
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7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา 
กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 

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

      ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 สถานท่ี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จงัหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา) 

 1,500   1,500  

2. โครงการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 1,500   1,500  

3. โครงการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 1,500   1,500  
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ (ต่อ) 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

4 . โครงการรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

(SAR) ต่อหน่วยงานที่

เก่ียวข้องและสาธารณชน 

 1,500   1,500  

5. เตรียมความพร้อมในการ
รับการประเมินจากองค์กร
ภายนอก เพื่อน าไปสู่การ
รับรองคุณภาพการศึกษา 

 5,000   5,000  

รวมท้ังสิ้น  11,000   11,000  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ   
9.1  นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้รบัพฒันาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

9.2  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีความรู้และมีทักษะกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

9.3  วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก  

 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อื่นๆ  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (SAR)   
             
             
 
 
 
 
 



72 
 

โครงการที่  8 

โครงการบริหารจัดการศึกษาศนูย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
ศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับ 
          ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
          มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
  4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มุ่งหวัง 
          ให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส 
          ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ 
         ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 

 
 
 
 



73 
 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่  1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  เรียนฟรี มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน  
มิติที่  2  การพัฒนาคุณภาพ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ด้านคุณภาพสถานศึกษา  
  ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
  ด้านคุณภาพครู  
  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน 
       ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ  

มิติที่  3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อม่ัน  
       มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที่  4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
      ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ 
                            ในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่          มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่  4          มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่          .        

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ดานที่ 1  ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
  ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดานที่ 3  ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 

  ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

4.  สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ได้ก าหนดมาตรฐาน

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

ดังนั้น ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงจัดท าโครงการบริหาร
จัดการศึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ        
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อมุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการแก่ผู้ เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ การท าธุรกิจ ทั้งในและ
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นอกสถานศึกษา เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  

 

5.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
5.1  เพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาทีม่ีประสทิธิภาพ   
5.2  เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สามารถน า

กลไก การขับเคลือ่นผูเ้รียนอาชีวศึกษาของศูนย์บม่เพาะให้มทีักษะในการเป็นประกอบการ หรือสามารถ
พัฒนาต่อยอดธุรกจิเดมิ   

5.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น 
ผู้ประกอบการให้ได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและยัง่ยืน 

5.4  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สง่ผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ    
      6.1.2 จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 50   คน  
       6.1.3 จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ ส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็น 
เจ้าของธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 คน    
       6.1.3 มีการน าสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ              
มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 1 ธุรกิจ 

6.2 เชิงปริมาณ 
      6.2.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
           6.2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้
ผู้เรียนประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 

 

7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
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6.  รายงานผล 
      ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

สถานท่ี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

โครงการการบริหารจัด
การศึกษาศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย:- 

270,000    270,000 งบเฉพาะ 

- โครงการอบรมการเขียนแผน
ธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ
ใหม่ 
- โครงการพิจารณาความ
เป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
- โครงการศึกษาดูงาน 
- โครงการสัมมนาและสรุปผล
การประกอบการ 
- โครงการเตรียมความพร้อม
และรับการประเมินผลการ
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ 
ระดับสถานศึกษา จังหวัด 
ภาค ชาติ 

      

รวมท้ังสิ้น 270,000    270,000  
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9.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ   
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีการด าเนินการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

10.3    อื่นๆ รายงานผลการประเมินการด าเนินงานขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ         
                    อาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ   
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โครงการที ่ 9 
 

โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 
และผสู าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   
งานวัดผลและประเมินผล  

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับ 
          ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
          มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
  4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มุ่งหวัง 
          ให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส 
          ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ 
         ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่  1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  เรียนฟรี มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน  
มิติที่  2  การพัฒนาคุณภาพ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ด้านคุณภาพสถานศึกษา  
  ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
  ด้านคุณภาพครู  
  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน 
       ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ  

มิติที่  3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อม่ัน  
       มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที่  4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
      ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ 
                            ในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่   1.3      มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่             มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที ่         .        

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ดานที่ 1  ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
  ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดานที่ 3  ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 

  ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

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

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ ละระดับและประเภทการศึกษาที่ รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา              
ของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะ
ของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา              
ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ    คุณลักษณะที่พึงประสงค  ในประเด็น
การพิจารณาที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ รักษาเอกลักษณของชาติไทย 
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เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม  และสอดคล้อง              
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานที่ 1              
ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่  1.2 ผเูรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

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

 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผู ส าเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษา 
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 2,156 คน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนและผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

6.2. เชิงคุณภาพ  
    6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและ             

ผสู าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา     
6.2.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา           

ที่มีต่อคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใน
ระดับมากขึ้นไป 

 

7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 

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

ระยะเวลา     ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

สถานท่ี   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการสวดท านอง
สรภัญญะในวันธรรมสวนะ 

  500  500  

2. โครงการวันภาษาไทย   2,000  2,000  

3. โครงการ day camp และ
ประดับแถบสี 

  15,000  15,000  

4. โครงการ Fantasy 
Recycle singing contest 

  5,000  5,000  

5. โครงการวิษณุเกมส์ต้านภัย
ยาเสพติด 

  40,000  40,000  

6. โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ 
วอศ.ชุมพรเข้าค่ายแรมคืน 

  6,500  6,500  

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
สถานศึกษา ธรรมาภิบาล 

  10,000  10,000  

8. โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ   180,000  180,000  

9. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

  4,000  4,000  

10. โครงการเชิดชูเกียรติ
คณะกรรมการ อวท. 

  3,000  3,000  

11. โครงการการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพ
และการจัดการแข่งขันทักษะฯ 

  5,000  5,000  

12. โครงการเตรียมความ
พร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินองค์การมาตรฐาน
ดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัดฯ 

  20,000  20,000  

13. โครงการปลูกจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  4,000  4,000  
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ (ต่อ) 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

14. โครงการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการ อวท. 

  2,000  2,000  

15. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

  4,000  4,000  

1.6 โครงการวันวชิราวุธ   3,000  3,000  

17. โครงการวิทยาลัยสวยด้วยมือเรา   800  800  

18. โครงการสวนสนามวัน
คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

  3,000  3,000  

19. โครงการอาชีวะสืบสาน
ประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา 

  5,000  5,000  

20. โครงการวันไหว้ครู   30,000  30,000  

21. โครงการวันสุนทรภู่   2,000  2,000  

22. โครงการต้านภัยยาเสพติด 
(To Be Number One) 

  1,500  1,500  

23. โครงการเรียนรู้ธรรมศึกษา   1,000  1,000  

รวมท้ังสิ้น   347,300  347,300  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ   
 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา  ที่มีต่อ

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อื่นๆ            
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โครงการที ่ 10 

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานครูที่ปรึกษา    
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับ 
          ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
          มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
  4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มุ่งหวัง 
          ให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส 
          ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ 
         ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่  1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  เรียนฟรี มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน  
มิติที่  2  การพัฒนาคุณภาพ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ด้านคุณภาพสถานศึกษา  
  ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
  ด้านคุณภาพครู  
  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน 
       ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ  

มิติที่  3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อม่ัน  
       มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที่  4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
      ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ 
                            ในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่ 1.1,1.2,1.3   มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่        มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่         .        

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ดานที่ 1  ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
  ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดานที่ 3  ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 

  ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

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

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

ดังนั้น งานครูที่ปรึกษา และงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  จึงจัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพการดูแลและแนะแนวผู้เรียน เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้รียน 
5.1  เพื่อดูแลให้ค าปรึกษาและแนะแนวผู้เรียน 
5.2  เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
5.3  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สง่ผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 ผู้เรียนมีการออกกลางคันลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 ของทั้งหมด 
     6.1.2 ครูที่ปรึกษาทุกคนมีการดูแลและให้ค าปรึกษาผู้เรียน  
     6.1.3 สถานศึกษามีการเพิ่มปริมาณผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 5 เทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
6.2. เชิงคุณภาพ  
     6.2.1 สถานศึกษาสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนตอบสนองความต้องการของของภาคผู้ใช้

แรงงานในทุกสาขาวิชา  
      6.2.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา ที่มี

ต่อคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนและผูส าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 
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7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 

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

ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถานท่ี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. กิจกรรมโฮมรูมแก่ นร. นศ. 
ปีการศึกษา 2563 

2,500    2,500 งบเฉพาะ 

2. โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก 
บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของ
ผู้เรียน 

3,000    3,000 งบเฉพาะ 

3. โครงการประชุมผู้ปกครอง
นร. นศ.ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การออกกลางคัน 

2,500    2,500 งบเฉพาะ 

4. โครงการติดตามผู้เรียน
อาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

3,000    3,000 งบเฉพาะ 

5. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและหารายได้ระหว่าง
เรียนแก่นักเรียน นักศึกษา ปี
การศึกษา 2563 

10,000    10,000 งบเฉพาะ 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ (ต่อ) 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

6. กิจกรรมคัดกรองและจัดท า
ระบบฐานข้อมูลของ นร. นศ. 

3,000    3,000 งบเฉพาะ 

7 โครงการจัดท าแฟ้มประวัติ
ประจ าตัวผู้เรียน 

1,000    1,000 งบเฉพาะ 

8. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 

 15,000   15,000  

9. โครงการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 1,000   1,000  

10. โครงการปฐมนิเทศพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม นร. นศ.
ใหม่ ปีการศึกษา 2563 

   130,000 130,000  

11. โครงการมอบทุนการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

  12,000  12,000  

รวมท้ังสิ้น 25,000 16,000 12,000 130,000 183,000  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ   
9.1 สถานศึกษาสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนตอบสนองความต้องการของของภาคผู้ใช้แรงงาน

ในทุกสาขาวิชา  
9.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา  ที่มีต่อ

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อื่นๆ            
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โครงการที ่11 
 

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผนกวิชา 
งานโครงการพเิศษและการบริการชุมชน 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 
   1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
   2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับ 
          ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
   3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
          มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
   4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มุ่งหวัง 
          ให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส 
          ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ 
         ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่  1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  เรียนฟรี มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน  
มิติที่  2  การพัฒนาคุณภาพ 
   ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   ด้านคุณภาพสถานศึกษา  
   ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
   ด้านคุณภาพครู  
   ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน 
       ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ  

มิติที่  3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อม่ัน  
       มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที่  4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
   เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
      ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ 
                            ในการพัฒนาประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่          มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่              มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่  3.1      .        

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ดานที่ 1  ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
  ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดานที่ 3  ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 

   ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

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

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

ดังนั้น หัวหน้าแผนกหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน จึงจัดท าโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพื่อให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
5.1  เพื่อให้ปลูกฝัง ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา 
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 แผนกวิชา จ านวน 8 แผนกวิชา มีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้   

     6.1.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จ านวน 2,273 คน มีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม 

6.2. เชิงคุณภาพ  
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการ

กิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
6.2.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษาที่มี

ต่อคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนและ ผูส าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 
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ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถานท่ี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จงัหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน 

250,000     งบเฉพาะ 

2. โครงการการบริการวิชาการ
และวิชาชีพของแผนกวิชา 

  10,000    

3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
หลักสูตระยะสั้น 108 อาชีพ 

  5,000    

4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

10,000     งบเฉพาะ 

รวมท้ังสิ้น 260,000  15,000    

9.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ   
9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการกิจกรรม

ให้บริการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
9.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษา  ที่มีต่อ

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ
มากขึ้นไป 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อื่นๆ            
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โครงการที ่12 

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผเูรียนเปนส าคญั 

1.  ชื่อบุคคล/รับผิดชอบ 
งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับ 
          ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
          มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
  4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มุ่งหวัง 
          ให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส 
          ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ 
         ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่  1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  เรียนฟรี มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน  
มิติที่  2  การพัฒนาคุณภาพ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ด้านคุณภาพสถานศึกษา  
  ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
  ด้านคุณภาพครู  
  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน 
       ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ  

มิติที่  3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อม่ัน  
       มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที่  4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
      ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ 
                            ในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่          มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 1,2          มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่          .        

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ดานที่ 1  ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
  ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดานที่ 3  ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 

  ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

4.  สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิทยาลัย

อาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 ในมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษามีครูที่มี
คุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินนโยบายส าคัญของหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาสอดคล้องตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 ดานที่ 2               
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
และประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 การจัดการเรียนรูสกูารปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ    
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ดังนั้น งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จึงจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการพัฒนาจดัการเรยีนการสอนที่เนนผเูรยีนเปนส าคัญเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือก าหนด

รายวิชาเพิ่มเติม  
5.2  เพื่อจัดการเรียนรสูกูารปฏิบัติทีเ่นนผูเรียนเปนส าคัญ (พัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

แบบมุง่เน้นสมรรถนะ) 
5.3  เพื่อนิเทศการสอนเพื่อพฒันาการจัดการเรียนรูท้ี่เนนผเูรียนเปนส าคัญ 
5.4  เพื่อพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สง่ผล

ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 

     6.1.2 จ านวนครูผูสอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญและ
น าไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 
               6.1.3 จ านวนครูผสูอนที่ได้รบัการนเิทศการสอนโดยมีผลการบรหิารจัดการช้ันเรียนที่มีคุณภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 

6.2. เชิงคุณภาพ  
        6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะทางทกัษะวิชาชีพสอดคล้องกับความตอ้งของสถานประกอบการ 

    6.2.2 ครูผูส้อนมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตาม มาตรฐานต าแหนง สายงานครผูสูอน 
ประกอบดวยการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียน และ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.  ประชุมคณะกรรมการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
5.  ประเมินโครงการ 
6.  รายงานผล 
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      ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

สถานท่ี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรงุรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

 8,000   8,000  

2. โครงการการจัดการเรียนรูสู
การปฏิบัติที่เนนผเูรียนเปน ส าคัญ  
(พัฒนาการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบมุ้งเน้นสมรรถนะ) 

 2,000   2,000  

3. โครงการนิเทศการสอนเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เนน 
ผูเรียนเปนส าคัญ 

 1,000   1,000  

รวมท้ังสิ้น  11,000   11,000  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ   
9.1 สาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุง รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
9.2. ครูผูสอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสกูารปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน  

9.3. ครูผูสอนที่ได้รับการนิเทศการสอนโดยมีผลการบริหารจัดการช้ันเรียนที่มีคุณภาพระดับดีข้ึน
ไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อื่นๆ รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(SAR) 
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โครงการที ่ 13 

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานวัดผลประเมินผล 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับ 
          ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
          มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
  4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มุ่งหวัง 
          ให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส 
          ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ 
         ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่  1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  เรียนฟรี มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน  
มิติที่  2  การพัฒนาคุณภาพ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ด้านคุณภาพสถานศึกษา  
  ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
  ด้านคุณภาพครู  
  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน 
       ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ  

มิติที่  3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อม่ัน  
       มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที่  4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
      ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ 
                            ในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที ่1.1,1.2,1.3    มาตรฐานที ่2 ประเด็นที่ 2.1,2.3    มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที ่         .        

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ดานที่ 1  ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
  ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดานที่ 3  ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 

  ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

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

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561  ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษามีครูที่มี
คุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินนโยบายส าคัญของหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาสอดคล้องตามเกณฑ์
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การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 ดานที่ 1             
ดานผูเรียนและผูส าเร็จการศึกษา ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1   ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

ดังนั้น งานวัดผลประเมินผล จึงจัดท าโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปกีารศึกษา 2562  
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
วิชาชีพ และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

 

7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 

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

ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 สถานท่ี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จงัหวัดชุมพร 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ   2,000  2,000  

รวมท้ังสิ้น   2,000  2,000  

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

มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถ่ิน 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อื่นๆ            
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โครงการที ่ 14 
 

โครงการขยายและยกระดบัการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับ 
          ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
          มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
  4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มุ่งหวัง 
          ให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส 
          ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ 
         ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่  1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  เรียนฟรี มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน  
มิติที่  2  การพัฒนาคุณภาพ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ด้านคุณภาพสถานศึกษา  
  ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
  ด้านคุณภาพครู  
  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน 
       ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ  

มิติที่  3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อม่ัน  
       มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที่  4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
      ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ 
                            ในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่          มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่  2.4         มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที ่         .        

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ดานที่ 1  ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
  ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดานที่ 3  ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 

  ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

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

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

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

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพื่อขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 จ านวน นักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี           
เพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา  

6.2. เชิงคุณภาพ  
    6.2.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
    6.2.2 สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมคีวามพึงพอใจ นักเรียน นักศึกษาระบบ      
ทวิภาคี ในระดับมากขึ้นไป 

 

7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 

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

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

 
 
 
 

โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ
การลงนามความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ 

40,000    40,000  

2. โครงการโครงการขยาย
และยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

40,000    40,000  

3. โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษาฝึกงาน 2/2562 

 17,000   17,000  

4. โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษาฝึกงาน 1/2563 

  20,000  20,000  

รวมท้ังสิ้น 80,000 17,000 20,000  117,000  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ   
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอดคลอ้งกบั
ความต้องการของสถานประกอบการ 

 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อื่นๆ            
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โครงการที ่ 15 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
งานสื่อการเรียนการสอน 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 
  1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับ 
          ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
  3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
          มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
  4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มุ่งหวัง 
          ให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อการศึกษามุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส 
          ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งหวังให้มีการใช้ 
         ทรัพยากร  ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่  1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
  เรียนฟรี มีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน  
มิติที่  2  การพัฒนาคุณภาพ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ด้านคุณภาพสถานศึกษา  
  ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
  ด้านคุณภาพครู  
  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอน 
       ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ  

มิติที่  3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อม่ัน  
       มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 
มิติที่  4  ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ 
      ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ 
                            ในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
  มาตรฐานที่ 1 ประเด็นที่          มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่  2.3         มาตรฐานที่ 3 ประเด็นที ่         .        

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

  ดานที่ 1  ดานผเูรียนและผูส าเร็จการศึกษา 
  ดานที่ 2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ดานที่ 3  ดานครูผสูอนและผูบริหารสถานศึกษา 

  ดานที่ 4  ดานการมีสวนรวม 
  ดานที่ 5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

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

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

ดังนั้น งานสื่อการเรียนการสอน จึงจัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1  เพื่อพัฒนาครผูู้สอนในการการสร้างสื่อนวัตกรรมการจดัการเรียนการสอน 
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.2  จ านวนครูผูสอนทีม่ีการด าเนินการจัดท าและใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหลงเรียนรใูนการจัดการเรยีนการสอน คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป 

6.2. เชิงคุณภาพ  
     6.2.1 ครูผูสอนมีและใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษามีความรู มีทักษะและการ
ประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

7.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 

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

ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถานท่ี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัดชุมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
               ประเภทรายจ่าย 

 
 
 

 
โครงการ 

จ านวนเงิน 

รวมท้ังสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 

อุดหนุนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รายได้ฯ 
จัดการเรียน

การสอน 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอน 

 3,000   3,000  

รวมท้ังสิ้น  3,000   3,000  

9.  ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ   
ผสูอนมีและใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรยีนการสอน

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษามีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1    โดยใช้แบบสอบถาม 
 10.2    โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3    อื่นๆ            
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จา่ย ที่ใช้  ต.ค. 62  พ.ย. 62  ธ.ค. 62  ม.ค. 63  ก.พ. 63  ม.ีค. 63  เม.ย. 63  พ.ค. 63  ม.ิย. 63  ก.ค. 63  ส.ค. 63  ก.ย. 63 รวมเปน็เงิน

รวมทั้งสิ้นเปน็เงินงบประมาณ 62,815,036.00 5,351,900.00 4,711,900.00 4,681,900.00 5,890,400.00 4,666,900.00 5,014,900.00 4,921,400.00 4,905,400.00 5,201,200.00 7,340,900.00 5,331,900.00 4,796,336.00 62,815,036.00

1 งานตามภาระงานประจ า 35,838,836.00 2,986,000.00 2,986,000.00 2,986,000.00 2,986,000.00 2,986,000.00 2,986,000.00 2,986,000.00 2,986,000.00 2,986,000.00 2,986,000.00 2,986,000.00 2,992,836.00 35,838,836.00

1.1 งบด าเนินงาน 20,099,700.00 2,182,800.00 1,628,800.00 1,628,800.00 1,628,800.00 1,628,800.00 1,628,800.00 1,628,800.00 1,628,800.00 1,628,800.00 1,628,800.00 1,628,800.00 1,628,900.00 20,099,700.00

1.2 งบลงทนุ 198,000.00 98,000.00 100,000.00 198,000.00

ครุภณัฑ์และส่ิงกอ่สร้าง

Projector พร้อมจอแขวน 2 เคร่ือง 30,000.00 30,000.00

Program บญัชีส าเร็จรูป 1 ชุด 68,000.00 68,000.00

ปรับปรุงระบบไฟฟา้แผนกวิชาการบญัชี 100,000.00 100,000.00

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 593,300.00 41,500.00 56,500.00 26,500.00 35,000.00 8,500.00 74,500.00 21,000.00 25,000.00 88,800.00 45,500.00 146,500.00 24,000.00 593,300.00

2.1 โครงการสวดท านองสรภญัญะในวนัธรรม

สวนะ

500.00 500.00

2.2 โครงการวันภาษาไทย 2,000.00 2,000.00

2.3 โครงการวันเกษยีณอายุราชการ ประจ าปี 20,000.00 20,000.00

2.4 โครงการชาวอาชีวศึกษาชุมพรร่วมใจสืบ

สานประเพณีวันสงกรานต์ไทย

10,000.00 10,000.00

2.5 โครงการประชุมผู้ปกครองและนกัเรียน 

นกัศึกษาใหม ่ประจ าปกีารศึกษา 2563

8,000.00 8,000.00

2.6 โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน 

นักศึกษาทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากวา่

เกณฑ์

2,000.00 2,000.00

2.7 โครงการรับสมคัรนกัเรียน นกัศึกษาใหม ่

ประจ าปกีารศึกษา 2563

41,500.00 41,500.00

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยอาชวีศึกษาชมุพร จังหวัดชมุพร
หน่วย : บาท

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ป ี2563
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จา่ย ที่ใช้  ต.ค. 62  พ.ย. 62  ธ.ค. 62  ม.ค. 63  ก.พ. 63  ม.ีค. 63  เม.ย. 63  พ.ค. 63  ม.ิย. 63  ก.ค. 63  ส.ค. 63  ก.ย. 63 รวมเปน็เงิน

2.8 โครงการประชุมผู้ปกครองและนกัเรียน 

นกัศึกษา ชั้น ปวช.2 และ ปวส.2

5,000.00 5,000.00

2.9 โครงการจัดท าแผนปฏบิติัราชการ 

ประจ าปงีบประมาณ 2564

3,000.00 3,000.00

2.10 โครงการติดตาม ตรวจสอบ การ

พฒันาการจัดการศึกษาตามแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาและแผนปฏบิติัราชการ

 ประจ าปงีบประมาณ 2563

3,000.00 3,000.00

2.11 โครงการพฒันาการบริหารจัดการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา

30,000.00 30,000.00

2.12 โครงการวัน Halloween 1,500.00 1,500.00

2.13 โครงการวัน Christmas 3,000.00 3,000.00

2.14 22) โครงการค่ายภาษาองักฤษ (English 

Camp)

3,000.00 3,000.00

2.15 โครงการค่ายอาเซียน (Asean Camp) 1,000.00 1,000.00

2.16 โครงการส่งเสริม พฒันานวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ของนกัเรียน นกัศึกษา

2,000.00 2,000.00

2.17 โครงการส่งเสริม พฒันานวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ของครูผู้สอน

1,000.00 1,000.00

2.18 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ระดับสถานศึกษา

8,000.00 8,000.00

2.19 โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา

3,000.00 3,000.00

2.20 โครงการเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมนิคุณภาพการจัดการศึกษา โดย สม

5,000.00 5,000.00

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ป ี2563
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จา่ย ที่ใช้  ต.ค. 62  พ.ย. 62  ธ.ค. 62  ม.ค. 63  ก.พ. 63  ม.ีค. 63  เม.ย. 63  พ.ค. 63  ม.ิย. 63  ก.ค. 63  ส.ค. 63  ก.ย. 63 รวมเปน็เงิน

2.21 โครงการ Day camp และประดับแถบ 3 สี 15,000.00 15,000.00

2.22 โครงการ Factasy Recycle  singing 

contes

5,000.00 5,000.00

2.23 โครงการกฬีาวิษณุเกมส์ต้านภยัยาเสพติด 40,000.00 40,000.00

2.24 โครงการเตรียมลูกเสือวิสามญั วิทยาลัย

อาชีวศึกษาชุมพร เข้าค่ายแรมคืน

6,500.00 6,500.00

2.25 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการจัดท าแผน

กจิกรรมชมรมวิชาชีพ สถานศึกษาธรร

10,000.00 10,000.00

2.26 กจิกรรมชมรมวิชาชีพ 20,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 70,000.00 180,000.00

2.27 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกรู

4,000.00 4,000.00

2.28 โครงการเชิดชูเกยีรติคณะกรรมการ

ด าเนนิงานองค์การนกัวิชาชีพในอนาคต

3,000.00 3,000.00

2.29 โครงการการประชุมวิชาการองค์การนกั

วิชาชีพและการจัดแข่งขันทกัษะวิชาชีพ

และการจัดแข่งขัน ทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน 

ระดับหนว่ย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

5,000.00 5,000.00

2.30 โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับ

การประเมนิองค์การมาตรฐานดีเด่น 

ระดับกลุ่มจังหวัด 

20,000.00 20,000.00

2.31 โครงการปลูกฝังจิตส านกึด้านการอนรัุกษ์

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4,000.00 4,000.00

2.32 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการองค์การ

นกัวิชาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทย

2,000.00 2,000.00

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ป ี2563
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จา่ย ที่ใช้  ต.ค. 62  พ.ย. 62  ธ.ค. 62  ม.ค. 63  ก.พ. 63  ม.ีค. 63  เม.ย. 63  พ.ค. 63  ม.ิย. 63  ก.ค. 63  ส.ค. 63  ก.ย. 63 รวมเปน็เงิน

2.33 โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระนางเจ้า

สิริกต์ิิพระบรมราชินนีาถ  พระบรมราช

ชนนพีนัปหีลวง

4,000.00 4,000.00

2.34 โครงการวันวชิราวุธ 3,000.00 3,000.00

2.35 โครงการวิทยาลัยสวยด้วยมอืเรา 800.00 800.00

2.36 โครงการสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา

ลูกเสือแหง่ชาติ

3,000.00 3,000.00

2.37 โครงการอาชีวะสืบสานประเพณีไทย ร่วม

ใจถวายเทยีนพรรษา

5,000.00 5,000.00

2.38 โครงการวันไหว้ครู 30,000.00 30,000.00

2.39 โครงการวันสุนทรภู่ 2,000.00 2,000.00

2.40 โครงการ To Be number one ต้านภยั

ยาเสพติด

1,500.00 1,500.00

2.41 โครงการแนะแนวศึกษาต่ออาชีวศึกษา 15,000.00 15,000.00

2.42 โครงการการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 1,000.00 1,000.00

2.43 โครงการมอบทนุการศึกษา 12,000.00 12,000.00

2.44 โครงการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

ของแผนกวิชา

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00

2.45 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะ

ส้ัน108 อาชีพ

5,000.00 5,000.00

2.46 โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชาหรือกลุ่มวิชา

8,000.00 8,000.00

2.47 โครงการพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้

แบบมุ่งเนน้สมรรถนะ

2,000.00 2,000.00

2.48 69) โครงการนเิทศการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ป ี2563
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จา่ย ที่ใช้  ต.ค. 62  พ.ย. 62  ธ.ค. 62  ม.ค. 63  ก.พ. 63  ม.ีค. 63  เม.ย. 63  พ.ค. 63  ม.ิย. 63  ก.ค. 63  ส.ค. 63  ก.ย. 63 รวมเปน็เงิน

2.49 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2,000.00 2,000.00

2.50 โครงการเรียนรู้ธรรมศึกษา 1,000.00 1,000.00

2.51 โครงการปฐมนเิทศและประชุมผู้ปกครอง

และนกัศึกษาฝึกงาน  ภาคเรียนที่ 2/2562

17,000.00 17,000.00

2.52 โครงการปฐมนเิทศและประชุมผู้ปกครอง

และนกัศึกษาฝึกงาน  ภาคเรียนที่ 1/2563

20,000.00 20,000.00

2.53 โครงการอบรมการสร้างส่ือการเรียนการ

สอน

3,000.00 3,000.00

3 โครงการตาม พรบ.ตามงบประมาณ 5,522,200.00 43,600.00 40,600.00 40,600.00 1,140,600.00 40,600.00 295,600.00 25,600.00 195,600.00 497,600.00 2,680,600.00 370,600.00 150,600.00 5,522,200.00

3.1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระ

ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

3,000.00 20,000.00 5,000.00 52,000.00 30,000.00 100,000.00 60,000.00 270,000.00

3.2 โครงการลดปญัหาการออกกลางคันของ

ผู้เรียนอาชีวศึกษา

5,000.00 20,000.00 25,000.00

3.3 โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it 

200,000.00 200,000.00 400,000.00

3.4 โครงการพฒันาความร่วมมอือาชีวศึกษาสู่

มาตรฐานนานาชาติ

40,000.00 40,000.00

3.5 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา

ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

70,000.00 100,000.00 100,000.00 270,000.00

3.6 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 150,000.00

3.7 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู

อาชีวศึกษา

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

3.8 โครงการจัดหาบคุลากรสนบัสนนุเพื่อคืน

ครูใหน้กัเรียน

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

3.9 โครงการพฒันาอาชีพ ต่อยอดอาชีพ

ประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเปา้หมายพเิศษ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00

3.1 อดุหนนุส่ิงประดิษฐ์และหุ่นยนต์ 130,000.00 130,000.00

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ป ี2563
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จา่ย ที่ใช้  ต.ค. 62  พ.ย. 62  ธ.ค. 62  ม.ค. 63  ก.พ. 63  ม.ีค. 63  เม.ย. 63  พ.ค. 63  ม.ิย. 63  ก.ค. 63  ส.ค. 63  ก.ย. 63 รวมเปน็เงิน

3.11 อดุหนนุทนุเฉลิมราชกมุารี 30,000.00 30,000.00

3.12 อดุหนนุวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 200,000.00 200,000.00

3.13 อดุหนนุโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,100,000.00 2,400,000.00 3,500,000.00

4 โครงการพิเศษ (ไมใ่ชเ้งิน สอศ./

สถานศึกษา)

563,000.00 3,000.00 30,000.00 260,000.00 70,000.00 200,000.00 563,000.00

4.1 โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา (สายงานการสอน) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

200,000.00 200,000.00

4.2 โครงการจัดท าคู่มอืส าหรับนกัเรียน 

นกัศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2563

130,000.00 130,000.00

4.3 โครงการจัดท าบตัรประจ าตัวนกัเรียน 

นกัศึกษา ประจ าปกีารศึกษา2563

70,000.00 70,000.00

4.4 โครงการรับประกาศนยีบตัร ประจ าปี

การศึกษา 2562

30,000.00 30,000.00

4.5 โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ

ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษาหลักสูตร MEP 

ปกีารศึกษา 2563

3,000.00 3,000.00

4.6 โครงการปฐมนเิทศพฒันาคุณธรรม 

จริยธรรมนกัเรียน นกัศึกษาใหม่

130,000.00 130,000.00

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ป ี2563
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