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  แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา  ได้จัดท าเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้  โดยเน้นบริหารการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยค านึงถึงนโยบายของวิทยาลัย  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ
วิสัยทัศน์   พันธกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านวิชาการ  ด้านกิจกรรม  
ด้านงบประมาณ  และด้านการบริการ  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 

  แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้  ส าเร็จได้ด้วยดีจากความร่วมมือของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  2565  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัย  
ซึ่งประกอบไปด้วย  ตัวแทนจากผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  ศิษย์เก่า  และสถานประกอบการ  วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องไว้  ณ  โอกาสนี้ จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 

 
 
 

 
  งานวางแผนและงบประมาณ 

   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    
      วิทยาลัยการอาชีพไชยา  

                    กันยายน   2564 
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ส่วนท่ี 1 บทน ำ 
 

 
 
 
 

 
กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน  4  ด้ำน 
 1.  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
3. มีงานท า – มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองท่ีดี 
1.  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 

1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
1.3 มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 
1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2.  มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
2.1 รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
2.2 ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ  ส่ิงท่ีดีงาม 
2.3 ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด  ส่ิงท่ีช่ัว 
2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3.  มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
3.1 การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ 

เยาวชน  รักงาน  ท าจนงานส าเร็จ 
3.2 การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น

และมีงานท าในท่ีสุด 
3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร  มีอาชีพ  มีงานท า  จนสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัว 

4.  เป็นพลเมืองที่ดี 
       4.1  การเป็นพลเมืองดี  เป็นหน้าท่ีของทุกคน   
       4.2  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าท่ี 

                       เป็นพลเมืองดี 
                 4.3 การเป็นพลเมืองดี  คือ “เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า”เช่นงานอาสาสมัคร 
                      งานบ าเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ  และความเอื้ออาทร 
วิสัยทัศน์  เป้ำหมำย  และตัวชี้วัด 
 วิสัยทัศน์ประเทศ  คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน   เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข  
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม  โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ  ในหลวงรัชกำลที่ 10 
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1.  ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน  การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ  คุณภาพส่ิงแวดล้อม  และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเสลาของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดล้ิม  โดยประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตด้านคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  
2.  ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 - 2580) 
 
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ       
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560  โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อรับผิดชอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 5  มิถุนายน 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี  6  กรกฎาคม  2561 ท่ีประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ
แล้ว ดังมีสาระส าคัญตามท่ีแนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 
2580) ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561  -  2580)  มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย  คือ  “ประเทศไทยมีความ 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็น
คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”ดังนี้ 

ควำมม่ันคง   หมายถึง   การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายใน 
ประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ  ท้ังระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
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ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ควำมม่ังคั่ง    หมายถึง   ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ 
ยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆท้ังในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ควำมยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้การรักษาและการ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยนื ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยัง่ยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติม่ันคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจ 
พัฒนำอยำ่งต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

กำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบด้วย 
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5)   ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของ  
      ทรัพยากรธรรมชาติ 
6)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

    ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
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พอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะ
ยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเร้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา 
ดังนี้  
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
     2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   5.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
   6.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    
3. แผนพัฒนำเศรษฐกิจฉบับท่ี  13 

 
 1.การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญให้สามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคมยุค
ใหม่ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเช่ือมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการ
เป้าหมาย 
 2.การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับโลกยุค
ใหม่ ท้ังทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม เตรียมพร้อม
ก าลังคนท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและความ
คุ้มครองทางสังคมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 
 3.การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหล่ือมล้ าท้ังในเชิงพื้นท่ีและโอกาสในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเล่ือนช้ัน
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4.การเปล่ียนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคให้มี
ประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหามลพิษส าคัญด้วยวิธีการท่ียั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การ
ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในระยะยาว 
 5.การเสริมสร้างความสามารถของประเทศไทยในการรับมือการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใต้
บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเป็นสังคมสูงวัย การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และภัยโรคระบาด รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและกลไกทางสถาบันให้เอื้อต่อสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล 
รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วได้อย่างทันการณ์ 
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เปิด 13 หมุดหมำยขับเคลื่อน ครอบคลุม 4 มิติกำรพัฒนำประเทศ 
 นอกจากนี้ได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนาไว้จ านวน 13 หมุดหมายเพื่อเป็นปัจจัยในการขับเคล่ือน  
มีเป้าหมายและทิศทางท่ีช่วยในการสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ ท่ีครอบคลุม 4 มิติการพัฒนา ได้แก่ 

1. มิติภำคกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย 
  หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มุ่งเน้น
การสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานของภาคเกษตร และการสนับสนุนบทบาทของผู้ประกอบการเกษตร 
  หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความยั่งยืน โดยยกระดับการ
ท่องเท่ียวให้เป็นการท่องเท่ียวคุณภาพสูง เพิ่มการพึ่งพานักท่องเท่ียวในประเทศและกระจายรายได้สู่พื้นท่ี และ
บริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 
  หมุดหมายท่ี 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ีส าคัญของโลก โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดิม 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมกับการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์เปล่ียนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
  หมุดหมายท่ี 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า
จากสินค้าและบริการสุขภาพซึ่งไทยมีความได้เปรียบรวมถึงการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนในประเทศ 
  หมุดหมายท่ี 5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญของ
ภูมิภาค เป็นการยกระดับบทบาทของไทยในห่วงโซอุ่ปทานของภูมิภาค โดยให้ความส าคัญกับการเป็นศูนย์กลางคมนาคม
และโลจิสติกส์ และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
  หมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของ
อาเซียน มุ่งเน้นการผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการสร้างระบบนิเวศท่ีเหมาะสม ท้ังในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและกฎหมายกฎระเบียบ รวมถึงการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสามารถปรับเปล่ียน
ไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่ีมีผนวกเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
สามารถเช่ือมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ 
 2. มิติโอกำสและควำมเสมอภำคทำงเศรษฐกิจและสังคม 
  หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได้ โดยผลักดันการ พัฒนาศักยภาพของ SMEs สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล สามารถเช่ือมโยงกับ
ห่วงโซ่มูลค่าโลก และปรับเปล่ียนการแข่งขันทางการค้าให้เป็นธรรมส าหรับ SMEs 
  หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ
กับส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ าในเชิงพื้นท่ี โดยการสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล 
  หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม
ท่ีเพียงพอ เหมาะสม โดยการแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของครัวเรือนยากจน ท้ังในด้านการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือให้เด็กจากครัวเรือน
ยากจนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ รวมท้ังให้ความส าคัญกับการจัดความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิตแก่คนไทยทุกช่วงวัย 
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 3. มิติควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า ให้ความส าคัญกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรโดยการใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ พร้อมท้ังการน าขยะหรือวัสดุเหลือใช้
กลับมาสร้างมูลค่า รวมถึงการเร่งลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะในภาคพลังงานและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาค
เศรษฐกิจท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง 
  หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ได้แก่ การสร้างความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการป้องกันภัยโดยใช้แนวทาง
ธรรมชาติ เช่น การฟื้นฟูป่าต้นน้ า และการสร้างแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็ก รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การคาดการณ์และเตือนภัย 
 4. มิติปัจจัยผลักดันกำรพลิกโฉมประเทศ 
  หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต โดยสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีโอกาสพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมี
สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่ อาทิ ทักษะดิจิทัล รวมถึงการผลิตก าลังคนให้ตรงความต้องการ
ของภาคการผลิตเป้าหมาย 
  หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยยกระดับ
ภาครัฐให้มีสมรรถนะสูงและคล่องตัว สามารถก้าวสู่การเป็นภาครัฐดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการยกเลิก
กฎหมายท่ีไม่จ าเป็นและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 

     

  4. ทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560 – 2579) 
   
   ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เพื่อใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบ       
แนวทางการพัฒนาการศึกษาส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ 
ดังนี้ 
    วิสัยทัศน์ :“สร้างระบบการศึกษาท่ีรองรับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความท้าทาย 
ท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทย และการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
    เป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ (Target) 
      1. การเข้าถึง (Access) คนไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างท่ัวถึง 
        2. ความเท่าเทียม (Equity) สถานศึกษาทุกแห่งให้บริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกคน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
      3. คุณภาพ (Quality) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ 
      4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุน
ทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
      5. ตอบโจทย์การเปล่ียนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทัน 
การเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
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 เป้ำหมำยสุดท้ำย (Ends)  
         1. ผู้เ รียนทุกระดับกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ 
ท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และอยู่อย่างพอเพียง มีองค์ความรู้ 
ท่ีส าคัญ และทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับการท างานในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการด ารงชีวิต และทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ  
การพัฒนาประเทศ 
      2. ประชำกรทุกช่วงวัยสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและ       
กำรเรียนรู้ จากระบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน       
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ มีระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ (Learning Outcome) ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท างาน เพื่อยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  
      3. สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ด้วยคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นท่ี
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางของการบริการด้าน
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและของภูมิภาคท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 
      4. ภำคกำรศึกษำมีทุนและทรัพยำกรที่เพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานจากการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม ผ่านการ
เสียภาษีตามสิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง การบริจาค การระดมทุนและการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษา  
      5. ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ รวมท้ังเพิ่มผลิตภาพของทุนมนุษย์ (productivity) ท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 (ร่าง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 
– 2574   ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กันยายน 2559)   
  
5. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)  
  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557    
โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ท่ีระบุให้รัฐบาลมีหน้าท่ีในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มี  
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ  โดยมีนโยบาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1. นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าท่ีส าคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการ
ท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานท้ังหลายของรัฐ
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เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจน
เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
    2. นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ 
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อ
ความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมือง ท้ังจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคล่ีคลายปัญหาได้ รวมท้ังเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การ
แลกเปล่ียนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล 
เป็นต้น 
  3. นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
     นโยบำยที่ 4.1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้  โดยเน้นการเรียนรู้ เพื่ อสร้ าง สัมมาชีพในพื้น ท่ี  ลดความเหล่ือมล้ า  และพัฒนาก า ลังคน  
ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
   นโยบำยที่ 4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ 
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดย
จะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
   นโยบำยที่ 4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
   นโยบำยที่ 4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนท้ัง
ในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดย
เน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 
   นโยบำยที่  4.5 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครู ท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของ 
ความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ใน
การเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัด 
การเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    4. นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
   นโยบำยที่ 7.3 พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน ท้ังแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบ
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คุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มท่ีมีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การ
ยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  5. นโยบำยที่ 10 : กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
  นโยบำยที่ 10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยกำรปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประ สิทธิภาพ เพื่ อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเ จ้าหน้า ท่ีของรั ฐ 
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน   
 
6.  แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ.2565-2569) 
    
   กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560–2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
    วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุขในสังคม”  
           - “ผู้เรียน” หมายถึง  เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ท่ีได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
         - “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง  รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - “มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง  มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 
            - “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร  
มีความสามัคคีปรองดอง 
   - “สังคม” หมายถึง  สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
              พันธกิจ  
     1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
    2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
                เป้ำหมำยหลัก (Extreme Goals)  
                  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการ 
                     พัฒนาประเทศในอนาคต 
                  2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
                  3. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                  4. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
                  5. มีระบบบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก 
                     ทุกภาคส่วน 
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7.  นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นำงสำวตรีนุช  เทียบทอง 

 
 
 
             ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยหลัก  
          1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
          2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ 
                    ทดสอบระดับชาติ  
          3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  
                 4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก             
                 5. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 

        6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ 
          ระดับอุดมศึกษา 

       7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือ 
                    ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                   8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ 
                  9. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
                10. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี 
                11. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  

               12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15 – 17 ปี) 
                13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
                14. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/ พัฒนา/ ส่งเสริมการศึกษา 
             ยุทธศำสตร์  
         1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
         2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
         3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการ 
                   พัฒนาประเทศ 
        4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
         5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
         6.ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
  
 
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลกใน 
ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา  
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะท้ังด้าน 
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้ส่ือทันสมัย  
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3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลฝานแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริม 
การฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ท่ีสามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็น
ฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติท่ีได้รับการปรับปรุงเพื่อก าหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ  
    ทักษะท่ีจ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการ 
    ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย  
    ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากร
ท้ังบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง 

7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เช่ือมโยงระบบการศึกษา 
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท ามาตรฐาน
อาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคล่ือนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดีมีส่วนช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
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11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 
8.  วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 
วิสัยทัศน์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรท่ีผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 

 

พันธกิจ 
         1.  จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
         2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
         3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
         4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ 
             ประเทศ 
         5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  
         6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
         7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
        ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการและส่งเสริม
การศึกษา ตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1. ท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17) 

2. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพ 
และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  

   (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ข้อ 1) 
          2.1 จัดท าข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
          2.2 ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
          2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
          2.4  พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
          2.5 ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ 

และรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
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          2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
          2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
                    2.8 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการ
ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
                    2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 

1.   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 
 

 

1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง  (Thailand Vocational  Education Eco-system TVE25) 
1.1 พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเช่ียวชาญเฉพาะ 
1.2  ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
1.3  ยกระดับความร่วมมือและเพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น 
1.4  พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทก์ความต้องการของประเทศ 
1.5  พัฒนาส่ือการเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
1.6  พัฒนาผู้เรียนท่ีมีทักษะในทศวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
1.7  พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 

 2.  พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
       2.1  จัดต้ังและขับเคล่ือน “ศูนย์ฝึกลอบรมอาชีพระยะส้ันส าหรับประชาชน”  ในสถานศึกษา 
       2.2  พัฒนาและยกระดับ “ห้องเรียนอาชีพใน สพ.” และโครงการทวิศึกษา 
       2.3  พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellence Center)” โดยความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานประกอบช้ันน า 
       2.4  ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งท่ัวประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
       2.5  พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และการบริหารจัดการ) 
 3.  แนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง 
       3.1  ปลดล็อคเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการบริหารจัดการ 
       3.2 ปรับเปล่ียนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา ให้ตอบ
โจทยอ์าชีวศึกษายกก าลังสอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

9.  ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

10. จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
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       3.3  ปรับเปล่ียนระบบบริหารจัดการและน าระบบดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 
                 3.4  ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กรด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ 
“อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”  
                 3.5  เปิดกว้างการสรรหาครูและผู้เช่ียวชาญท่ีมีศักยภาพจากทุกภาคส่วน  เพื่อให้ตอบโจทย์การ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนสายอาชีพ 
        3.6  เปิดกว้างการมีส่วนร่วมกับการจัดการอาชีวศึกษาของภาคเอกชน 
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ส่วนที่  2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 
 

1.  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
 
ปรัชญาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

ปัญญาดี         มีคุณธรรม      น้อมน าสังคม       อุดมพลานามัย 
 ปัญญาด ี คือ ความรอบรู้  ความรู้ทั่วไป   ความฉลาด    อันเกิดแต่เรียนและคิด 
 มีคุณธรรม คือ เป็นผู้มีความประพฤติชอบด้วยกาย  วาจา   ใจ  ไปในทางท่ีดี 
 น้อมน าสังคม คือ บุคคลที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันโดยวัตถุประสงค์ร่วมกัน  น าความรู้ 

มาพัฒนาสังคม     มีความอ่อนน้อมถ่อมตน    เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี    
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 อุดมพลานามัย คือ ภาวะร่างกายที่แข็งแรง   ปราศจากโรคภัย  มีสุขภาพดีท้ังกายและใจ 
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษท่ี 21 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 1. บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21  
 3. ยกระดับคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่สากล  
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ  
 5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
 6. บริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 พอเพียง  หมายถึง  การจัดท าแผนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ 
     ประหยัดทรัพยากร  มีน้ าใจ  เสียสละ  แบ่งปัน 
 ซื่อสัตย์  หมายถึง  ไม่แสวงหาผลประโยชน์  ไม่สร้างความแตกแยก  การใช้วาจาสุภาพ 
     จริงใจ 
 มีวินัย  หมายถึง  ยึดมั่นในกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  แต่งกายถูกต้องเหมาะสม   

ตรงต่อเวลา 
 รับผิดชอบ หมายถึง  ท างานตามหน้าที่  สามารถแก้ปัญหา  คิดวิเคราะห์แยกแยะ 

ได้อย่างเหมาสม 
 จิตอาสา  หมายถึง  เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อส่วนรวม  ช่วยเหลือและแบ่งปัน 

ส่วนที่  2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
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จุดเด่นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษามีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหลายรางวัลและหลากหลายประเภท 
 2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
เป็นอย่างด ี
 3. สถานศึกษาได้รับการยอมรับ ยกย่อง จากหน่วยงาน องค์กรภายนอก จนเป็นสถานศึกษาต้นแบบและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา 
 1. การจัดหาต าแหน่งครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและ
แผนกวิชาการท่องเที่ยว ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน 
 2. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ให้เพียงพอ เหมาะสม 
 

 

 
  
 

  2.1  ประวัติ  ความเป็นมา  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้ประกาศจัดตั้งเป็น  อนุสรณ์สถานศึกษาครบรอบ 100 ปี  ของ 

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  28   กุมภาพันธ์   2535   เพ่ือขยายและบริการการเรียนการสอนสายอาชีพ 
แก่ชุมชนในระดับอ าเภอ โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกันกับวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา          

 

 2.2  ข้อมูลด้านอาคารถานที่    
       ชื่อสถานศึกษา       วิทยาลัยการอาชีพไชยา   
       ชื่อภาษาอังกฤษ     Chaiya  Industrial  And  Community  Education College  
       ที่ตั้งสถานศึกษา     เลขที่ 221   หมู่ที ่1     ต าบล  เวียง   อ าเภอ ไชยา                    
       โทรศัพท์              0-7731-0954 , 0-7731-0955    
       โทรสาร               0-7743-1593   
       เว็บไซต์               www.cicc.ac.th    
       อีเมล                  saraban@cicc.ac.th 
       Facebook           งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
   
 
 
 
 
 
    

2.  ประวัติ  ความเป็นมาและข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 

http://www.cicc.ac.th/
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   มีอาคารทั้งสิ้น 16 หลัง   มีห้องท้ังสิ้น     52       ห้อง  ได้แก่ 
1.  ป้อมยาม    จ านวน   1  หลัง  1   ห้อง 
2. อาคารส านักงานหอประชุม  จ านวน   1  หลัง  1   ห้อง 
3. อาคาเรียนและปฏิบัติการ   จ านวน   1  หลัง  1   ห้อง 
4. อาคารเรียน  2540   จ านวน   1  หลัง  4   ห้อง 
5. อาคารฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 1  จ านวน   1  หลัง  6   ห้อง 
6. อาคารฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 2  จ านวน   1  หลัง  5   ห้อง 
7. อาคารปฏิบัติการ  4  ชั้น   จ านวน   1  หลัง  1   ห้อง 
8. อาคารส านักงานกิจการนักเรียน  จ านวน   1  หลัง  3   ห้อง 
9. บ้านพักผู้อ านวยการ   จ านวน   1  หลัง  1   ห้อง  
10. บ้านพักครู  ขนาด  6  ยูนิต  จ านวน   6  หลัง  6   ห้อง 
11. บ้านพักภารโรง  ขนาด 2 ยูนิต  จ านวน   3  หลัง  3   ห้อง 
12. อาคารเรียนชั่วคราว   จ านวน   1  หลัง  2   ห้อง 
13. โรงอาหาร    จ านวน   1  หลัง  -    ห้อง 
14. อาคารศูนย์วิทยบริการ   จ านวน   1  หลัง  6   ห้อง 
15. อาคารเรียนรวม  (อาคาร 8)  จ านวน   1  หลัง          12  ห้อง 
16. อาคารอเนกประสงค์   จ านวน    1  หลัง 1  ห้อง 
         
 
 
   

 
  

เนื้อที่ของสถานศึกษา  49 ไร่  2 งาน 50 ตารางวา 
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4.  แผนภมูิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา  
วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งานอาคารสถานท่ี 
นายภิญโญ  ทิตระกูล 

งานวางแผนงบประมาณ 
นางกิตติยา  มากมูล 

งานห้องเรียนอาชีพฯ 
นางกิตติยา  มากมูล 

 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวดวงพร  ปานเจริญ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายกอบเกียรติ  ยังเจริญ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายวรสิทธิ์  คงประเสริฐ   

ฝ่ายวิชาการ 
นายศุภชยั  จันทร์ประดิษฐ ์

งานบริหารทั่วไป 
นางสาวเกศรา  คงเจริญ 

งานบุคลากร 
นางสาววนิดา  มีธรรม 

งานการเงิน 
นางวรรณวิมล  คงชู 

งานการบัญช ี
นายจรูญศักดิ์  จันทระ 

งานพัสด ุ
นางพรทิพย์  รอดรักษา 

งานความร่วมมือ 
นางสาวณิชมน  อินทร์กลับ 

 

งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์การค้าฯ 
นางเย็นตะวัน  แสงวิเศษ 

งานปกครอง 
นายอนุพันธ์  เผือกสวัสดิ ์

งานกิจกรรมฯ 
นายกฤษณะ  ไพบูลย ์

งานสวัสดิการฯ 
นางสาวอรอุมา  จันทร์สังสา 

งานแนะแนวอาชีพฯ 
นายวิโรจน์  ช่วยยิ้ม 

แผนกช่างยนต ์
นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม 

แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 
นายกอบเกียรต ิ ยังเจริญ 

แผนกวิชาอิเลก็ทรอนิกส ์
นายพรศักดิ ์ นงคน์วล 

แผนกวิชาก่อสร้าง 
นางสาวทัศนีย์  จิว๋สุวรรณ 

แผนกวิชาการบัญช ี
นางจารวุรรณ์  มีธรรม 

แผนกวิชาการตลาด 
นางสุวาร ี บุญทรง 

งานประกันคุณภาพฯ 
นางสุภาวด ี ชุมวรฐาย ี

งานวัดผลและประเมนิผล 
นายพรศักดิ ์ นงคน์วล 

งานทะเบียน 
นางจารุวรรณ์  มีธรรม 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
นายสัจกร  ทองมีเพชร 

งานโครงการพิเศษฯ 
นายณรงค์ แก้วกาฬสินธ ุ

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร ์
นางสาวกรณ์ภัสสร  ขาวเนตร์ 

แผนกวิชาสามัญ 
นายวิโรจน์  ช่วยย้ิม 

งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
ว่าที่ร้อยตรีกนกลักษณ์  แก้วศรี 

 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
นายณรงค์  หวังอีน 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายวินจิ  ทองนพคุณ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานครูที่ปรึกษา 
นายฉลอง  เพิ่มพูล 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
นางประกาย  ใสสะอาด 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายวันชัย    พันเรือง 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ 

แผนกการทอ่งเที่ยว 
นางกิตติยา  มากมูล 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
นางสุวาร ี   บุญทรง 

งานโครงการชีววิถี 
นายนฤเทพ  นิยมทอง 

ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ (CEC) 

นายณรงค์  แกว้กาฬสินธ ุ

ศูนย์บริหารเครือข่ายฯ 
นายสุริยา  กันลือนาม 

 

ศูนย์ทดสอบและรับรองฯ 
นายสุริยา  กันลือนาม 

 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
นางสาวนาตยา  แก้ววิเชียร 

 

งานพัฒนาหลกัสูตร 
นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ 

งานสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
นางสาวทิพวัลย์  เผือกสวัสด์ิ 

 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาฯ 
นายนฤเทพ   นิยมทอง 

 



ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ข้าราชการ รวม 16 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

ต าแหน่ง
ครูผู้สอน
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2

5.นางจารุวรรณ์  มีธรรม ป.ตรี ครู คศ.2 การบัญชีบริษัทจ ากัด
6.นางวรรณวิมล  คงชู ป.โท ครู คศ.2 การด าเนินธุรกิจขนาดย่อม
7. นายฉลอง เพ่ิมพูน ป.โท ครู คศ. 2 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรม

8.นางสาววนิดา  มีธรรม ป.ตรี ครู คศ.1 การขายออนไลน์
9. นายกอบเกียรติ  ยังเจริญ ป.ตรี ครู คศ.1 เคร่ืองปรับอากาศ
10.นายสุริยา  กันลือนาม ป.ตรี ครู คศ.1 งานซ่อมตัวถังรถยนต์
11.นางสาวกรณ์ภัสสร  ขาวเนตร์ ป.ตรี ครู คศ. 1 วงจรดิจิทัล
12.นางสาวณิชมน  อินทร์กลับ ป.ตรี ครู คศ.1 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด
13. นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ ป.ตรี ครู คศ.1 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
14.นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ ป.ตรี ครูผู้ช่วย งานไฟฟ้ารถยนต์
15.นายวินิจ  ทองนพคุณ ป.ตรี ครูผู้ช่วย เคร่ืองรับโทรทัศน์
16.นายกฤษณะ  ไพบูลย์ ป.ตรี ครูผู้ช่วย งานขับรถยนต์

ลูกจ้างประจ า รวม 1 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)
ต าแหน่ง
ครูผู้สอน

-1.นายสมพบ  เทพพิมล ม.3 - นักการภารโรง

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ
หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น
หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม
การซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร

1. นางสุภาวดี  ชุมวรฐายี
2.นางสุวารี  บุญทรง
3.นายวิโรจน์  ช่วยย้ิม
4.นายธวัชชัย  กาญจนประทุม

ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี

 ข้อมูลบุคลากร

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา

ปฏิบัติหน้าท่ี
สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป



พนักงานราชการ รวม 11 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)
ต าแหน่ง
ครูผู้สอน

พนง.ราชการ (ครู)
พนง.ราชการ (ครู)
พนง.ราชการ (ครู)
พนง.ราชการ (ครู)
พนง.ราชการ (ครู)
พนง.ราชการ (ครู)
พนง.ราชการ (ครู)
พนง.ราชการ (ครู)

9.นางสาวอรอุมา  จันทร์สังสา ป.ตรี พนง.ราชการ (ครู) วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
10.นางสาวศิริพันธ์  พันเรือง ป.ตรี พนง.ราชการท่ัวไป

11.นางวิลาวัลย์  ล่องพรหม ป.ตรี พนง.ราชการท่ัวไป

ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 35 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)
ต าแหน่ง
ครูผู้สอน

ครูพิเศษสอน
2.นายวีระยุทธ  ฤทธิกุล ป.ตรี ครูพิเศษสอน งานเคร่ืองล่างรถยนต์
3.นายนันทวุฒิ  เนียมมีศรี ป.ตรี ครูพิเศษสอน งานปรับแต่งเคร่ืองยนต์
4.นายณัฐวุฒิ  ชูโรย ป.ตรี ครูพิเศษสอน กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
5.นายสุริยา  พัฒนาประดิษฐ์ ป.ตรี ครูพิเศษสอน อิเล้กทรอนิกส์ก าลังเบ้ืองต้น
6.นายวรสิทธ์ิ  คงประเสริฐ ป.ตรี ครูพิเศษสอน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น
7.นางสาวสุชาดา  คงสุข ป.ตรี ครูพิเศษสอน วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
8.นายวรวิทย์  โตชนกธรรม ป.ตรี ครูพิเศษสอน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
9.นางสาวทัศนีย์  จ๋ิวสุวรรณ ป.ตรี ครูพิเศษสอน กฎหมายก่อสร้าง

ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน

15.นางสาวทิพวัลย์  เผือกสวัสด์ิ ป.ตรี ครูพิเศษสอน โปรแกรมกราฟิก
16. นายภิญโญ  ทิตระกูล ป.ตรี ครูพิเศษสอน การติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร
17.นางสาวนาตยา   แก้ววิเชียร ป.ตรี ครูพิเศษสอน โปรแกรมฐานข้อมูล
18.นายศราวุฒิ  นาคทองคง ครูพิเศษสอนป.ตรี เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม

14.นางสาววรางคณา  ยังคีรี ป.ตรี การท่องเท่ียวชุมชน

12.นายวิทวัส  แก้วเหล็ก ป.ตรี งานปูนตกแต่งผิว
13.นางสมศรี  พัฒนาเดชากุล ป.ตรี ภาษาอังกฤษ

10.นายอนุพันธ์  เผือกสวัสด์ิ ป.ตรี พลศึกษา
11.ว่าท่ีร้อยตรีกนกลักษณ์  แก้วศรี ป.ตรี ภาษาไทย

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป
1.นางสาวดวงพร  ปานเจริญ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ

8.นางสาวเกศรา  คงเจริญ ป.ตรี การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

6.นางพรทิพย์  รอดรักษา ป.ตรี การบัญชีกิจการพิเศษ
7.นางเย็นตะวัน  แสงวิเศษ ป.โท พิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น

4.นายพรศักด์ิ  นงค์นวล ป.ตรี เคร่ืองส่งวิทยุ
5.นางกิตติยา  มากมูล ป.ตรี มัคคุเทศก์

2.นายธีรวัฒน์  ล่องพรหม ป.ตรี งานส่งก าลังรถยนต์
3.นายสัจกร  ทองมีเพชร ป.ตรี คณิตศาสตร์ช่างยนต์

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี
(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

1.นายนฤเทพ  นิยมทอง ป. โท งานฝึกฝีมือ



ต าแหน่ง
ครูผู้สอน

21.นางจริยา  แก้วแมน ป.ตรี

22.นางสาวธวรรณญา  สุขเสริม ป.ตรี

25.นางสาวทัศพร  จันทร์ทา ป.ตรี
26.นายจรูญศักด์ิ  จันทระ ป.ตรี
27.นางสาวเบญจกัลยาณี  พลพิชัย ป.ตรี
28.นางสาวกัลยาณี  สุบกุบ ปวส.
29.นางสาววิภาพร  คล้ายอุดม ปวส.
30.นางสาวสุดารัตน์  แสงจันทร์ ปวส.
31.นางเสาวณีย์  เสือปาน ม.6
32.นางอัมพวรรณ  แก้วศรี ม.6
33.นางสุรพิน  ทองสาลี ป.6
34.นายพรศักด์ิ  เพ็ชรสุทธ์ิ ปวส.
35.นายสมจิตร  เพ็ชรสุทธ์ิ ม.6

36.นายพิฃญ์พงศ์  เพชรศรี
37.นายส าเนาว์  แก้วแมน ม.6

เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลฯ

ป.ตรี พนักงานขับรถ

เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ

เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนฯ

เจ้าหน้าท่ีงานบริหารฯ
หัวหน้างานบัญชี

23.นางสาวสุพัตรา  พุฒศรี ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวฯ

(ป.เอก/โท/ตรี...) สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป
19.นางสุธิดา  ศรีแสง
20.นายกิตติศักด์ิ  หนูยัง ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีวิทยบริการฯ

ป.ตรี

24.นางนวรัตน์  เช้ือวัฒน์ ป.ตรี เจ้าหน้าท่ีงานผลิตผลฯ

เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี
สอนวิชา

เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลฯ

ยาม

ยาม

เจ้าหน้าท่ีงานบริหารฯ
เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
ยาม



หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง

ประเภทวิชา/สาขา
รวมท้ังส้ิน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี 1 ป.ตรี 2

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
 - สาขาวิชา/งาน ช่างยนต์ 80 125 76 30 23 - - 334
 - สาขาวิชา/งาน ช่างไฟฟ้าก าลัง 60 57 49 20 26 - - 212
 - สาขาวิชา/งาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30 16 15 15 8 - - 84
 - สาขาวิชา/งานก่อสร้าง 30 33 28 15 13 - - 119
2. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
 - สาขาวิชา/งาน การท่องเท่ียว 20 11 16 15 12 - - 74
3. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
 - สาขาวิชา/งานการบัญชี 30 43 26 20 40 - - 159
 - สาขาวิชา/งานการตลาด 30 28 21 15 12 - - 106
 - สาขาวิชา/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 38 34 20 16 - - 148

รวม 320 351 265 150 150 - - 1,236

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
นักเรียน/นักศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2565

รวมท้ังส้ิน

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
เป้าหมายจ านวนนักเรียนนักศึกษา 



1. ประมาณการรายรับ 35,888,944  
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 7,059,068.69

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2566 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 28,829,875      

11,223,810

3,363.,400

2,800,000

8,538,365

2,904,300

2. ประมาณการรายจ่าย 31,426,295
16,909,530

7,585,320      

293,120

3,638,490

803,600

4,589,000

200,000

               3,363,400        

2,446,500

767,700

149,200

2,800,000

2,800,000

-

 - ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว

 - เงินเดือน

                          3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปีต่อไป)

                                               วิทยาลัยการอาชีพไชยา

4,859,068.69                      

2,200,000.00                      

      งบบุคลากร 

      งบด าเนินงาน

 - ค่าจ้างประจ า

 -  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

 - วิทยะฐานะ

งบด าเนินงาน

      งบลงทุน

      งบเงินอุดหนุน

     งบรายจ่ายอ่ืน

งบบุคลากร (งบประมาณ)

 -  ปวช.

 -  ปวส.

 -  ระยะส้ัน

 งบลงทุน

 -  ค่าครุภัณฑ์

 -  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 - ค่าครองชีพลูกจ้างช่ัวคราว



งบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ 8,353,365.00

4,667,080

1,697,000

390,310

792,900

806,075

งบเงินอุดหนุน

75,000

110,000

50,000

190,000

104,000

800,000

53,800

74,900

327,000

260,000

15,000

210,000

210,000

100,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 210,000

โครงการเร่งประสิทธิภาพครูอาชีวศึกษา 189,600

โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานศูนย์ (CVM) 17,000

โครงการสร้างองค์ความรู้ส่ิงประดิษฐ์ 93,000

เงินบ ารุงการศึกษา

-โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 9,600,454

-ส ารองฉุกเฉิน 2,500,000

2,904,300
 - ทุนแฉลิมราชกุมารี (ปวส.)

งบรายจ่ายอ่ืน
โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด

โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา

 -  ค่าจัดการเรียนการสอน

 -  ค่าหนังสือ

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน

 - ค่าเคร่ืองแบบ

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 - ทุนแฉลิมราชกุมารี (ปวช.)

โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้เรียนลดเวลาเรียนฯ

โครงการจัดการอาชีวะเพ่ือสนองพระราชด าริ

โครงการป้องกันและขับเคล่ือนฯ

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ (E to E)

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพภาษาอังกฤษ

โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาการฯ (Fix it)



โครงการ งบ งบ งบลดปัญหา  งบ งบ โครงการ

อุดหนุน กิจกรรม หนังสือ การออก  ทวิภาคี บ่มเพาะ ตามงบ

จัดการเรียน พัฒนาผู้เรียน กลางคัน อุดหนุน

การสอน อ่ืน

- โครงการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาฯ 1,188,200.00  344,800.00   300,000.00  - 192,000.00     2,025,000.00   2,725,364.15        418,475.00      881,000.00    25,000.00   - 300,000.00      4,349,839.15    7,059,068.69    13,433,907.84   

พันธกิจท่ี 1 บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ

                 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน" 14,753               14,753                14,753                 

2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 30,000               30,000                30,000                 

3.โครงการสถานศึกษาคุณธรรม -

4.โครงการจัดหาครูและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง 576,000             576,000              576,000                

5.โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 21,120               21,120                21,120                 

6.โครงการออกกลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส

7.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารและครู 15,026               15,026                15,026                 

8.โครงการเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 11,610               11,610                11,610                 

9.โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 20,000               20,000                20,000                 

พันธกิจท่ี 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะ

             สอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษท่ี 21

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565

11.โครงการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 155,000             155,000              155,000                

12.โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานฯ

13.โครงการตรวจรับการประเมินนักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน 60,000               60,000                60,000                 

14.โครงการยกระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

15.โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา อศจ. ภาค ชาติ 40,000               40,000                
40,000                 

16.โครงการรักการอ่าน 2,000                 2,000                  2,000                   

17.โครงการคลินิกหมอภาษา 3,000                 3,000                  3,000                   

18.โครงการเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอศจ. 50,000               50,000                50,000                 

19.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน -                   -                 10,000.00       -                -                   10,000                -                    -                  -               -           -           -                   -                     10,000                 

20.โครงการพัฒนาเสริมทักษะผู้เรียนตามสาขาวิชา -                   -                 20,000.00       -                -                   20,000                -                    -                  -               -           -           -                   -                     -                     20,000                 

ระยะส้ันปวส.ปวช.

เงินรายได้

(บกศ.)

รวมท้ังส้ินรวม

พัฒนาทักษะส่ิงประดิษฐ์/

ส่วนท่ี 3 (โครงการย่อย)
3.5 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต โครงการ

งบประมาณ

หุ่นยนต์ (Fix it)



โครงการ งบ งบ งบลดปัญหา  งบ งบ โครงการ

อุดหนุน กิจกรรม หนังสือ การออก  ทวิภาคี บ่มเพาะ ตามงบ

จัดการเรียน พัฒนาผู้เรียน กลางคัน อุดหนุน

การสอน อ่ืน
1,188,200.00  344,800.00   300,000.00  - 192,000.00     2,025,000.00   2,725,364.15        418,475.00      881,000.00    - -          300,000.00      4,349,839.15    7,059,068.69    13,433,907.84   

21.โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ภาค ระดับชาติ -                   -                 20,000.00       -                -                   20,000                -                    -                  -               -           -           -                   -                     -                     20,000                 

22.โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ 500,000.00         -                 -                500,000              -                         -                  -               -           -           -                   -                     500,000                

23.โครงการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ -                   -                 -                -                -                    

24.โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือและการทดสอบมาตรฐานฯ 15,000               

25.โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-Net)

26.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์วิชาการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า 500,000              500,000                

27.โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

28.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 500,000              500,000                

29.โครงการเสริมสร้างความเช่ียวชาญด้านสมรรถนะวิชาชีพไฟฟ้า 14,400.00       

30.โครงการพัฒนาการเรียรการสอนวิชาเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 3,810                 

31.โครงการอบรมและพัฒนาผู้เรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3,000                 

32.โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2564 35,000               

33.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 174,400             

34.โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 100,000             100,000                

35.โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 25,000           

36.โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 65,000                65,000                 

37.โครงการมอบตัวและยืนยันสิทธ์ินักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษษ 2565 24,450                24,450                 

38.โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 2564 208,500              208,500                

พันธกิจท่ี 3 ยกระดับคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เทคโนโลยี

                 และองค์ความรู้สู่สากล

39.โครงการน าร่องการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือชุมชน 22,800.00       

40.โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม 20,150.00       

41.โครงการส่งเสริม การจัดท า ประกวด เผยแพร่ ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม 50,000.00       

42.โครงการสร้างเครือข่ายการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม 19,200.00       

รวมท้ังส้ิน
งบประมาณ

หุ่นยนต์ (Fix it)

3.5 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่ิงประดิษฐ์/ พัฒนาทักษะ

รวม

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้

ปวช. ปวส.

(บกศ.)

ระยะส้ัน



โครงการ งบ งบ งบลดปัญหา  งบ งบ โครงการ

อุดหนุน กิจกรรม หนังสือ การออก  ทวิภาคี บ่มเพาะ ตามงบ

จัดการเรียน พัฒนาผู้เรียน กลางคัน อุดหนุน

การสอน อ่ืน
1,188,200.00  344,800.00   300,000.00  - 192,000.00     2,025,000.00   2,725,364.15        418,475.00      881,000.00    - - -          300,000.00      -                     7,059,068.69    13,433,907.84   

พันธกิจท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ

43.โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะฯ 10,000               10,000                 

44.โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 20,000               20,000                 

45.โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 20,000               20,000                 

46.โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 20,000               20,000                 

47.โครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม 13,575.00       13,575                13,575                 

48.โครงการอาชีวะอาสา

49.โครงการพัฒนารูปแบบและการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 192,000             192,000              192,000                

50.โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

พันธกิจท่ี 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ

51.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "วินัยทางการเงิน การคลัง" 17,800                17,800                 

52.โครงการจัดท าส่ือน าเสนอวิทยาลัยการอาชีพไชยา 30,000                30,000                 

53.โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องงานบัญชี 30,000                30,000                 

54.โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายนอก ภายใน และเสียงตามสาย 50,000                50,000                 

55.โครงการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพไชยา 35,910                35,910                 

56.โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพไชยา 30,000                30,000                 

57.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานท่ีภายในวิทยาลัยฯ 1,000,000            1,000,000             

58.โครงการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ 300,000              300,000                

59.โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องปฏิบัติงาน 152,620              152,620                

60.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 420,000              420,000                

61.โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 300,000              300,000                

62.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องโสตทัศนศึกษา 100,000              100,000                

63.โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 50,000                50,000                 

64.โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องจัดการเรียนรู้ด้านการน าเสนอสินค้าออนไลน์ 30,000                30,000                 

65.โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องจัดการเรียนรู้ด้านการจัดแสดงสินค้า 50,000                50,000                 

3.5 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รวมท้ังส้ิน

ผลผลิต โครงการ

งบประมาณ

หุ่นยนต์ (Fix it) (บกศ.)

เงินรายได้

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

ส่ิงประดิษฐ์/ พัฒนาทักษะ

รวม รวมท้ังส้ิน



โครงการ งบ งบ งบลดปัญหา  งบ งบ โครงการ
อุดหนุน กิจกรรม หนังสือ การออก  ทวิภาคี บ่มเพาะ ตามงบ

จัดการเรียน พัฒนาผู้เรียน กลางคัน อุดหนุน
การสอน อ่ืน

1,188,200.00  344,800.00   300,000.00  - 192,000.00     2,025,000.00   2,725,364.15        418,475.00      881,000.00    - -          300,000.00      4,349,839.15    7,059,068.69    13,433,907.84   

66.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 300,000              300,000                

67.โครงการพัฒนาปรับปรุงส านักงานฝ่ายวิชาการ 32,000                32,000                 

68.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 8,500                8,500                  8,500                   

69.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 90,000      90,000                90,000                 

70.โครงการปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนบัญชี 40,000                40,000                 

71.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1,635,500            1,635,500             

72.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงงานแผนกวิชาช่างยนต์ 300,000              300,000                

พันธกิจท่ี 6 บริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคน 2,307,500            

                 อาชีวศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้มีคุณภาพ

                 สู่ความเป็นเลิศ

73.โครงการใกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านงานสี 20,000               20,000                20,000                 

74.โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 28,500               28,500                28,500                 

75.โครงการยกระดับศักยภาพครู ผู้เรียนในสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

รวม 13,575.00    192,000 90,000 787,009 7,201,780 8,175,864

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รวมท้ังส้ิน
ระยะส้ัน

ส่ิงประดิษฐ์/ ทวิศึกษา
รวม รวมท้ังส้ิน

หุ่นยนต์

งบประมาณ

3.5 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลผลิต โครงการ
เงินรายได้

ปวช. ปวส.
(บกศ.)



34 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจที่ 1  บริหารจดัการสถานศึกษาภายใต้ 
                 หลักธรรมาภิบาลและ 
                 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                 พอเพียง 
 
 
 
 
 
 



35 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

 
 
 
 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
                       โดยยดึหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ      
                       เศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ    นายนฤเทพ  นิยมทอง   หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

              ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
          กับสิ่งแวดล้อม  
 (   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐาน

นวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญให้
สามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 

 ( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
         โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
           การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน   ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ( )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร     ( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
()  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตรส์่งเสริมสนับสนนุให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 2  
   ประเด็นการประเมิน ด้านการบริหารจัดการ 
   หัวข้อ 2.3 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
   
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจที่ 1 บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้สืบสานพระ
ราชปฏิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้
เพ่ือให้ปวงชนชาวไทยได้มีการผลิตอาหารให้พอกิน พ่ึงพาตนเอง และมีความพอเพียง ท าให้สามารถด ารงชีพอย่างไม่เดือดร้อน 
มีกิจมีใช้ตามอัตภาพโดยมีรายได้จากการขายผลผลิตที่ผลิตได้เพ่ิมมากขึ้น 
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้รับนโยบายนี้จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามโครงการความร่วมมือ
ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการน าจุลินทรีย์ที่
มีประสิทธิภาพมาจัดท าเรื่อง การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการด้วยการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหว่างธรรมชาติและการด ารงชีวิ ตของมนุษย์ รู้จักน า
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาพัฒนา ค านึงถึงการรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1  เพื่อพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในแปลงสาธิตโครงการชีววิถีฯ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 5.2 เพ่ือขยายผลและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในแปลงสาธิตโครงการชีววิถีฯ วิทยาลัยการ
อาชีพไชยาให้กับนักเรียน/นักศึกษา ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีฐานการเรียนรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมด้านการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง และ
การจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยด้านละ 1 กิจกรรม 
  6.1.2  มีการขยายผลสู่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ตลอดจนราษฎร 
และชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1คน และ 1 ชุมชน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ราษฎร และชุมชนสามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และด าเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืน 
 7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาขอ้มูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการตาม
โครงการ 

6.  สรุปผลการด าเนินงาน 
/ เสนอผู้บังคับบัญชา 

            รายงานสรุปผล
ระหว่างและ
หลังการด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ.............20,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
ประเภทที่ 1 การด าเนินการภายในวิทยาลัยดีเด่น 1 x 5,000 บาท 5,000 
ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น 1 x 5,000 บาท 5,000 
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถี 1 x 5,000 บาท 5,000 
ประเภทที ่8 งานวิจัยในโครงการชีววิถี 1 x 5,000 บาท 5,000 

รวม  20,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ราษฎร และชุมชนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้และด าเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืน 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ราษฎร และชุมชนเกิดความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการน าจุลินทรีย์ประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนมีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  พ้ืนที่ และ กิจกรรมต่างๆภายในโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการอาชีพไชยา มี
คุณภาพและประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ กฟผ. และ สอศ. ก าหนด 
 10.2  พ้ืนที่ และ กิจกรรมต่างๆในโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการอาชีพไชยา มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสามารถเป็นฐานการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
สังคม 
  

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายนฤเทพ  นิยมทอง) 
    ต าแหน่ง หัวหน้าหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นางประกาย  ใสสะอาด) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
     ลงชื่อ......................................................... .......ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการ ด าเนินงานในกิจกรรมที่  7 

 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นางสาวทิพวัลย์ เผือกสวัสดิ์  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
                                   ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่  5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
                                   ต่อสิ่งแวดล้อม 
                         (   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

               ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                       
     (  )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    

   กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจ  
   หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

     (  )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
    นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
    หลักธรรมาภิบาล 

   (   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
    การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง 
    ของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ 
    และ คุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

     (   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย 

การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
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 (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 หัวข้อ 3.1 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งใน 
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

CVM: เป้าหมายที่ 1 สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภา 
บริบท และตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัลทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีแนว
ทางการบ ารุงรักษาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
 

3.4  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
  พันธกิจข้อที่ 1  บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้     เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 ตามที่  อพ.สธ. ได้ประสาน และร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น จังหวัดต่างๆ 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการสถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ 
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจเก็บรวมรวมพันธุกรรมพืชเป็นระยะๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้
ชัดเจน 
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีดิน น้ าสมบูรณ์ มีศักยภาพในการปลูกพืชผัก พันธ์ไม้ได้หลากหลาย
ชนิด ทั้งพืชในท้องถิ่นหรือพืชต่างท้องถิ่น และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างหลากหลาย เช่น นาข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ้ืนที่รอบนอกวิทยาลัยฯ จะเป็นพ้ืนที่พืชสวน นาข้าว แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย ด้วยความเจริญทั้งทางด้านวัตถุ และค่านิยมของผู้คน เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านที่อยู่อาศัย อาคารบ้านเรือนหนาแน่น สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา ถนน บ้านจัดสรร และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้พื้นที่ด้านเกษตรกรรม และพรรณไม้ต่างๆ ลดน้อยลง 
 จะเห็นได้ว่าความเจริญด้านวัตถุและค่านิยม มีความสัมพันธ์กับการลดลงของพืชสวน นาข้าว พืชน้ า ทั้งพืช
ในท้องถิ่นและพืชต่างท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยการอาชีพไชยา จึงเห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการอนุรักษ์
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พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยการ
อาชีพไชยา เพ่ือการส ารวจ เก็บรวบรวม ปลูก รักษาทรัพยากรพันธุกรรมพืชท้องถิ่นเดิม พืชต่างท้องถิ่น ตลอดจน
ไม้ผล พืชน้ า สมุนไพรหายาก อนุรักษ์เก็บรักษาไว้ให้คณะผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา 
และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ และเป็น 
กลไกขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันสืบสาน ฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สร้างองค์ความรู้ การประกอบอาชีพ สร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
5.2 เพ่ือเก็บรวบรวม ปลูก รักษา พืชในท้องถิ่น พืชต่างท้องถิ่น ตลอดจนพืชสมุนไพร 
5.3 เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น ทั้งเพ่ือบริโภค อุปโภค และการเพาะปลูก 

 5.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 5.5 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป  
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
        6.1.1 รวบรวม ปลูก รักษา พืชในท้องถิ่น พืชต่างท้องถิ่น พืชสมุนไพร ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชนิด 
        6.1.2 คณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 คน  

6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พืช สมุนไพร เจริญเติบโตเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ 
       6.2.2  คณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไปมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดผล
การ

ด าเนินงาน 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน / เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ  277,800   บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 อบรมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สมุนไพรในท้องถิ่น และสมุนไพรต่างท้องถิ่น 

- ค่าวิทยากร 1 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าอาหารว่าง 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 

 
 

8 ช.ม. x 600 
100 x 50 
100 x 50 
100 x 50 

35,800 
 

4,800 
5,000 
5,000 
5,000 

ไตรมาสที่ 2 รวบรวมพันธุกรรมพืชปลูก ดูแล รักษาพืช และสมุนไพรในท้องถิ่น 
และสมุนไพรต่างท้องถิ่น 

- ปรับพื้นท่ีแปลงปลูก 
- จัดท าทางเดินเข้าพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
- ดินถมปรับระดับพื้นท่ี 
- พันธุ์ไม้/สมุนไพร 
- ปุ๋ยปรับสภาพดิน 
- ปุ๋ยอินทรีย ์
- อุปกรณ์ในการปลูกดูแล รักษาพืช และสมุนไพร 

 
 

150 ตร.ม. x 600 
50 x 500 
25 x 600 
100 x 100 
100 x 100 
100 x 100 
100 x 300 

192,000 
 

90,000 
25,000 
15,000 
10,000 
10,000 
12,000 
30,000 
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ไตรมาสที่ 3 จัดท าทะเบียนและปา้ยชื่อพืชและสมุนไพรในท้องถิ่น และสมุนไพร
ต่างท้องถิ่น 

- ค่าจ้างเหมาท าป้ายชื่อพืช 
- อุปกรณ์จดัท าทะเบียนพืช 
- จัดท าเอกสาร 

 
 

100 x 300 
100 x 100 
20 x 500 

50,000 
 

30,000 
30,000 
10,000 

รวม  277,800 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ได้สนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 9.2  มีข้อมูลพืช สมุนไพรในท้องถิ่นและพืชสมุนไพรต่างท้องถิ่น 
    9.3  ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น พืชสมุนไพรต่างท้องถิ่น ทั้งเพ่ือบริโภค อุปโภค และการ
เพาะปลูก 

9.4  พื้นที่รกร้างได้กลายมาสร้างประโยชน์ เพ่ิมอากาศบริสุทธิ์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
9.5  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีจิตส านึกในการ

ดูแลรักษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
9.6  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นัก เรียนนักศึกษา ตลอดจน

ประชาชนทั่วไป 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 รวบรวมพันธุกรรมพืช และสมุนไพรในท้องถิ่น และพืชสมุนไพรต่างท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 50๐ ชนิด 

10.2 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 100 คน 

10.3 พันธุกรรมพืช และสมุนไพรในท้องถิ่น เจริญเติบโตเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้สนใจ 
10.4 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และประชาชนได้น าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวทิพวัลย์  เผือกสวัสดิ์) 
                 ต าแหน่ง หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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กลยุทธ์ที่  2  ใชน้วัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้    
        สอดคล้อง รองรับกับการพฒันาประเทศ 
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โครงการจัดหาครูและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา 
1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นางสาววนิดา  มีธรรม  หัวหน้างานบุคลากร 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
          ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
( )   นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
          นโยบายข้อ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                       พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ  
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
    (   ) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน    (  ) ยุทธศาสตร์เพ่ิมโอกาสการเรียน การฝึกอบรม  
    (   )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  (  )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
    (    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร   ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
    (    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
    (   )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร   
    (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
    (    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

 

3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หวัข้อ 3.1  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งมร
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 1  บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นั้น  มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพ่ือ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข โดย
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ ให้
บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจการบริหารจัดการด่านวิชาการ  งบประมาณ 
บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป  ให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับผิดชอบ  และมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่
สามารถตรวจสอบได้  ด้วยเหตุดังกล่าววิทยาลัยฯ จึงต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการ
กระจายอ านาจ เน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา   พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการ
สอนการปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  ท าการบริหารจัดการความรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของวิทยาลัยฯ 

5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 จัดจ้างครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ขาดแคลนและบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 4 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 จัดหาครูผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เพียงพอต่อการบริหารจัด
การศึกษา 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ

ประชุม 
4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

 

8.  งบประมาณ.............576,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

8.1 ค่าจ้างครูพิเศษและเจ้าหน้าที่   จ านวน 4 คน 4 x 12,000 x 12 576,000 บาท 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     576,000  บาท 

   
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูและบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2 มีครูที่เพียงพอต่อสาขาที่ขาดแคลน 
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                             (นางสาววนิดา  มีธรรม) 
               ต าแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
            (นางประกาย  ใสสะอาด) 
                ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการประชุมกรรมการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นางสาววนิดา  มีธรรม  หัวหน้างานบุคลากร 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
            นโยบายข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
            หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา และ 
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

            
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.   
     (  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน   (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
     (  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
    (   )  ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิปริมาณครูและบุคลากร   ( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
    (   )  ยุทธศาสตร์สร้างเสรมิสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
    (    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
    (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
    (    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.1  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งมร
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 1  บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 

 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นั้น  มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสั งคมได้อย่างมีความสุข โดย
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ ให้
บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจการบริหารจัดการด้านวิชาการ  งบประมาณ 
บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป  ให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับผิดชอบ  และมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่
สามารถตรวจสอบได้  ด้วยเหตุดังกล่าววิทยาลัยฯ จึงต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการ
กระจายอ านาจ เน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา   พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดการ  การจัดการเรียนการ
สอนการปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  ท าการบริหารจัดการความรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งทุกด้าน 
 5.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 กรรมการบริหารวิทยาลัยการอาชีพไชยา และผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการสถานศึกษา 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและมี 
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 7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

             ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 
8.  งบประมาณ.............21,120..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

8.1 ค่าของที่ระลึกและค่าอาหารว่าง 
     จ านวน 16  คน 

16 คน x จ านวน 2 ครั้ง 
660x16x2 

21,120 บาท 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     21,120  บาท 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานสากล 

9.2 สถานศึกษามีความเป็นเอกภาพ 
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสาววนิดา  มีธรรม) 
                          ต าแหน่ง หวัหน้างานบุคลากร 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                       (นางประกาย  ใสสะอาด) 
      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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กลยุทธ์ที่  3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ  
                 สถานศึกษา 
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โครงการเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นางสาววนิดา  มีธรรม  หัวหน้างานบุคลากร 
 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
          ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(  )   นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
          นโยบายข้อ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
(   ) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   ) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ  
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน    (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร    (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(   )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
()  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 

3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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   หัวข้อ 3.1  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริหารทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 1  บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ที่จะช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษา  ประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน เพราะบุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ให้บรรลุ เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพได้  การสร้างโอกาส ความเสอมภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา  จึง
เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว       จึงก าหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรในสถานศึกษา สร้างขวัญ
ก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1 เพ่ือเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
5.2 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

  

 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา มีขวัญและก าลังใจใน

การในการปฏิบัติหน้าที่ 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ

ประชุม 
4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

 

8.  งบประมาณ.....11,610..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

8.1 ค่าจัดท าเกียรติบัตร   294 x 15 4,410 บาท 

8.3 ค่าวัสดุ ตกแต่งเวที   2,000 บาท 

8.3 ค่าไวนิล ขนาด 490x213 ซม. 2,200 บาท 

8.4 ค่ากรอบเกียรติบัตร 150x20 3,0000 บาท 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     11,610 บาท 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความรัก ความสามัคคี สร้างขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาววนิดา  มีธรรม) 
                            ต าแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร 
 
    ลงชื่อ.............................................................. ..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นางประกาย  ใสสะอาด) 
                    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการออกก าลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นางสาววนิดา  มีธรรม  หัวหน้างานบุคลากร 
 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
            นโยบายข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
            หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ  
            

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
 (    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน  (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
 (    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
 (    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร      (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
 ( )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
 (   )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
 (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
 (    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2 
  ประเด็นการประเมิน ด้านการจัดการศึกษา 

หัวข้อ 2.3 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
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 ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ 
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและประสิทธิผล 
 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 1  บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากข้ึนท าให้วิถชีวิตของคนใน
ปัจจุบันเปลี่ยนไป ผู้คนส่วนใหญ่มีการออกก าลังกายน้อยลงท าให้ร่างกายอ่อนแอ  ปัจจุบันนี้ปัญหาโรคไม่ติดต่อได้
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าโรคที่เป็นปัญหา 5 อันดับ
แรกในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โดยระบบกล้ามเนื้อ และโครงร่างและ
ไขมันอุดตันในเส้นเลือด  ผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่พบว่าขาดการออกก าลังกายและบริโภคอาหารไม่ถูกต้องก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพ ดังนั้นหากได้บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและมีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอก็จะลดปัญหา
จากโรคต่าง ๆ  ได้ 

 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1. เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ลดภาวะการ
เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ   
 5.2. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
  

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย จ านวน 50-100 คน/วัน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการ                                
ปฏิบัติงานและการเรียน 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

             ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ.............-.............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- - - 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    - - 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 คลการทางการศึกษา มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ   

9.2 สถานศึกษามีความเป็นเอกภาพ 
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
           ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ  
                 (นางสาววนิดา  มีธรรม) 
              ต าแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร 
 
    ลงชื่อ............................................................. ...ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางประกาย  ใสสะอาด) 
           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                        (นายณรงค์    หวังอีน) 
        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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โครงการ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุภาวดี  ชุมวรฐายี  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย ( )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 

                  สาระส าคัญ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
( )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

            สาระส าคัญ  ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
               เป้าหมายที่ 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ 
                                 ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

( )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
         สาระส าคัญ หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         สาระส าคัญ ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกัน 
         คุณภาพ  
( )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         สาระส าคัญ ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
( )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         สาระส าคัญ 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา สรา้งความเข้มแข็งการประกัน             
         คุณภาพภายใน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      ( )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
( )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
( )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1-3 
   ประเด็นการประเมิน ด้าน ทุกด้าน 
   หัวข้อ ทุกประเด็นการประเมิน 
  CVM: เป้าหมายที่ ........................................................................................   

กิจกรรมที่ .......................................................................................  
3.4  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้     เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ แนะน าสถานศึกษา เพื่อให้
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้การจัดท ารายงานประเมินคุณภาพตนเองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สมบูรณ์ งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564”  
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 

5.2  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 เล่ม 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการตาม
โครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน / 
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงานสรุปผล
ระหว่างและหลัง
การด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ  8,500 บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง  10070 7,000 
ค่าจัดท าป้ายโครงการ     500 
ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร     1,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          9.2 ครูและบุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 
          9.3 รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.2 ระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางสุภาวดี  ชุมวรฐายี) 
                ต าแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
             ลงชื่อ................................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ  
                            (นายวันชัย  พันเรือง) 
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
          (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

 

 
 

พันธกจิที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะ 
                    สอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
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กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาหลักสตูรและสมรรถนะรายวชิาตรงตาม 
             มาตรฐานอาชีพโดยบูรณาการเทคโนโลยี สมัยใหม ่

                 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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โครงการพัฒนาเสริมทักษะผู้เรียนตามสาขาวิชา  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
     นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
       หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM : เป้าหมายที่ 4  ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย  สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถาน
ประกอบการใช้ในปัจจุบัน  ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลและโลก
อนาคต 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 

สืบเนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพ ตามสาขางาน ที่เปิดท าการสอนเป็นภาคปฏิบัติเป็นส่วนมาก 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เล็งเห็นถึง ความส าคัญของกิจกรรมต่าง ๆ จึงได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งหลายซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงเก่ียวกับวิชาชีพ ตามสาขางานมาบรรยาย ให้ความรู้ และทักษะ การประกอบ
อาชีพรวมทั้งทัศนะคติ ด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้ได้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป  

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ต่าง ๆ ด้านวิชาชีพในสาขาที่เรียน 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
        6.1  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ทุก 5 ปี 
        6.2  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแห่งชาติ ทุก 5 ปี 
           6.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความ
ยืดหยุ่นหลากหลายเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ท้องถิ่น 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการตาม
โครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงานสรุปผล
ระหว่างและหลัง
การด าเนิน
โครงการ 

 

 

8.  งบประมาณ............20,,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- วัสด/ุเอกสาร  20,000 

รวม  20,000 
 

 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ความรู้และเข้าใจในวิชาชีพ 
9.2  สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนักน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ 
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ) 
                   ต าแหน่ง หัวหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                             (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                             ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ 4 . เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
        หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพ่ิมโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
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  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  4 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
   CVM : เป้าหมายที่ 4  ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย  สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
สถานประกอบการใช้ในปัจจุบัน  ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลและ
โลกอนาคต  
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและบริการวิชาชีพ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ก าหนดให้วิทยาลัยในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทุกแห่ง จัดรูปแบบการเรียนการสอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดย
มาตรฐานที่ 2 ก าหนดให้สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและชุมชนนั้น 
 วิทยาลัยการอาชีพไชยาได้ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในระดับฝีมือและ ระดับเทคนิค สามารถปฏิบัติงาน
อาชีพได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความ
ต้องการของเศรษฐกิจและสังคม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1  เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่  

             เปลี่ยนแปลงไป 

5.2  เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นหลากหลาย เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3  เพ่ือนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตาม 

             สมรรถนะสาขาวิชา 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

อาชีวศึกษาแห่งชาติ ทุก 5 ปี 
6.2  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ   

อาชีวศึกษาแห่งชาติ ทุก 5 ปี 
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 6.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความ
ยืดหยุ่นหลากหลายเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ท้องถิ่น 

 
 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวช้ีวัดผล
การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

 

8.  งบประมาณ............10,,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- วัสด/ุเอกสาร  10,000 
รวม  10,000 

 

 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนามีความยืดหยุ่น หลากหลาย เอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้เรียน  ชุมชน และ
สถานประกอบการ 

9.2  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามสมรรถนะ    
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ) 
                     ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

                     (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  

                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 

                             ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
        หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
   หัวข้อ 2.2 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน 
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  CVM : เป้าหมายที่ 4  ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย  สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถาน
ประกอบการใช้ในปัจจุบัน  ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลและโลก
อนาคต 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับการต้องการของสถานประกอบการ ก าหนดให้สถานศึกษา
ด าเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยก าหนดรายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยให้มีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มีการ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทดลองใช้หลักสูตร มีการประเมิน
หลักสูตร และมีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาไม่เกิน 3 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวน
สาขางานที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา มี
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป  

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1 เพ่ือส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
5.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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5.3 เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
5.4 เพ่ือประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
5.5 เพ่ือให้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้จัดการเรียนการสอน 

 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
      อาชีวศึกษาแห่งชาติ ทุก 5 ปี 
6.2  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ   
      อาชีวศึกษาแห่งชาติ ทุก 5 ปี 
6.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความ
ยืดหยุ่นหลากหลายเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ท้องถิ่น 
 

 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการตาม
โครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงานสรุปผล
ระหว่างและ
หลังการด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ............20,,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- วัสด/ุเอกสาร  20,000 
รวม  20,000 

 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1   สถานศึกษา ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในการจัดอาชีวศึกษา ตามนโยบายส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา มาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
      9.2  ครู ได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาไปจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะตรงมาตรฐานระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
      9.3 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการได้ สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษา
สอดคล้อง 

  

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ) 
              ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                             (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                           ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
         หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
   หัวข้อ 2.1 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  CVM : เป้าหมายที่ 4  ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย  สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถาน
ประกอบการใช้ในปัจจุบัน  ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลและโลกอนาคต 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา มาตรฐานที่ 2 ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในระดับแผนก
วิชาบูรณาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                      
           5.2  เพ่ือประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา 

5.3 เพ่ือคัดเลือกผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาของสถานศึกษา 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1 พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแห่งชาติ 
ทุก 5 ปี 
          6.2  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษา
แห่งชาติทุก 5 ปี 
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6.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความ
ยืดหยุ่นหลากหลายเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ท้องถิ่น 

 
 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการตาม
โครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงานสรุปผล
ระหว่างและ
หลังการด าเนิน
โครงการ 

 

 
8.  งบประมาณ............20,,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- วัสด/ุเอกสาร  20,000 

รวม  20,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 สถานศึกษา ได้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะ

อาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

9.2 ครูได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะมี
สมรรถนะตรงมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

9.3  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรวิชาสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการได้ 

 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ) 
                     ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                        ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
 

1. ช่ือบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช ้
         หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
   หัวข้อ 2.1 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  CVM : เป้าหมายที่ 4  ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย  สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถาน
ประกอบการใช้ในปัจจุบัน  ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลและโลก
อนาคต 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่  4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
การจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ 

มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ครูจะต้องมีศักยภาพใน
การจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตรและ มาตรฐานการศึกษาชาติ  และ 
สถานศึกษามีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษางบุคลากรทุกฝ่าย
จะต้องเข้ามามีสภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถแสดงถึงการพัฒนา
ตนเองก้าวไกลตามความต้องการจนถึงระดับสากล 
  ภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการสถานศึกษา ก็คือ การนิเทศ โดยเฉพาะการ
นิเทศภายใน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะช่วยแก้ไชปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องด้าน
วิชาการให้มีการพัฒนา และส่งเสริมให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงควรมีการนิเทศติดตามให้ กิจกรรม
การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1  เพ่ือนิเทศการสอนของครู ให้การสนับสนุนพัฒนางาน สร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนาการสอน 

 5.2  เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
ทุก 5 ปี 
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6.2  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ ทุก 5 ปี 
6.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความ
ยืดหยุ่นหลากหลายเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ท้องถิ่น 

 
 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ............20,,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- วัสด/ุเอกสาร  20,000 

รวม  20,000 
 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1    บุคลากรครูพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน  
9.2    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
9.3  บุคลากรครูมีขวัญและก าลังใจในการสอนเพิ่มข้ึน 

 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ) 
              ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

     ลงชื่อ............................................................... .ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                              ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้อง 
               กับมาตรฐานอาชีพและความต้องการในศตวรรษที่ 21 
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โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวนาตยา แก้ววิเชียร  หัวหน้างานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย ()  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
()  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้าง 
        ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
()  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
       หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ 
       การพัฒนาแห่งอนาคต 
        กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 
()  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
       นโยบายข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ  
      ประเทศ 
()  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
       นโยบายข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
       ประเทศ 
()  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

CVM: เป้าหมายที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการในศตวรรษที่ 21 

 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถและทัศนคติในการท างานของผู้
ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อนามสกุล  สาขา  และระดับที่ผ่านการทดสอบ  เป็นหลักฐานยืนยันในทักษะ
ฝีมือของตน  เกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะค านึงถึงปัจจัยต่าง  ๆดังนี้  

         – ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน  
         – ความปลอดภัยในการท างาน  
         – ขั้นตอนวิธีการท างานที่เหมาะสม  
         – การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีถูกต้อง  
         – การเลือกและใช้วัสดุอย่างประหยัด  
         – เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม  
         – ผลงานส าเร็จ เป็นที่ยอมรับ 

 วิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จัดการศึกษาสายวิชาชีพ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีการรับรองความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตาม
นโยบายระดับชาติและระดับสถานศึกษา  จึงเห็นควรจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของวิทยาลัยการ
อาชีพไชยา  เพ่ือเป็นสถานที่ในการให้ความรู้ และประเมินทักษะตามสาขาอาชีพของนักศึกษา  และประชาชนทั่วไป 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1  เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับแต่ละสาขาวิชา 
 5.2  เพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับให้นักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
ตามนโยบายระดับชาติและระดับสถานศึกษา 
  

 
 



93 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
         6.1.1  วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จ านวน 12 สาขางาน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
         6.2.1  วิทยาลัยการอาชีพไชยาได้รับอนุญาตจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล 
 

           ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ   

 

         ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อประสานงาน 
 

           รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

   
 

        วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

   
 

        ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

      
 

     รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

 

8.  งบประมาณ............. 2,451,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ  2,400,000 
-ค่าป้ายและสติกเกอร์ประจ าห้องศูนย์ทดสอบฯ  50,000 
-ค่าอาหารว่างผู้ประเมินและผู้เข้าร่วมการประเมิน 40 คน x 25 บาท 1,000 

รวม  2,451,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  สถานศึกษามีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
  
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯที่ได้รับอนุญาต 
 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสาวนาตยา  แก้ววิเชียร) 
              ต าแหน่ง หัวหน้างานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายศุภชัย   จนัทร์ประดิษฐ์) 
                         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 

       ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวนาตยา  แก้ววิเชียร  หัวหน้างานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ                                      
 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย ()  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
()  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

()  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การ พัฒนาแห่งอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 

()  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
       นโยบายข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ  
      ประเทศ 
()  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
        นโยบายข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
        ประเทศ 
()  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
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 (    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

CVM: เป้าหมายที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการในศตวรรษที่ 21 

 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถและทัศนคติในการท างานของผู้
ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อนามสกุล  สาขา  และระดับที่ผ่านการทดสอบ  เป็นหลักฐานยืนยันในทักษะ
ฝีมือของตน  ผู้ที่สนใจรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถและทัศนคติในการ
ท างานของตนสามารถขอรับการทดสอบได้ที่หน่วยงานในสังกัด  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ  และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนอ่ืนๆ  ที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  และผู้เข้ารับการ
ทดสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบทั้ง 2 ภาคโดยแต่ละภาคจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละภาค  เมื่อรวมคะแนนทั้ง 2 
ภาคแล้วจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าคะแนนที่ก าหนดไว้หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพแต่ละระดับซึ่งโดย
ปกติอยู่ที่ร้อยละ 70 ในการนี้งานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เพ่ือเป็นหน่วยงานส าหรับให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตามสาขาที่เรียน  และสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิหรือหน่วยงานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียนนักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษา มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียนนักศึกษาที่เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯผ่านการทดสอบ  
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตวัชีว้ดัผลการ

ด าเนินงาน 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล 
 

           ข้อมูล 
2.  เสนอ
โครงการ 

  
 

         ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

 
           รายงานการ

ประชุม 
4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

   
 

        วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

   
 

        ด าเนินการตาม
โครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

      
 

     รายงานสรุปผล
ระหว่างและหลัง
การด าเนิน
โครงการ 

 

 

8.  งบประมาณ............. 186,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบฯ แต่ละศูนย์ฯ 12 ศูนย์ x 10,000 บาท 120,000 
-ค่าตอบแทนผู้ประเมินแต่ละศูนย์ฯ 12 ศูนย์ x 3,000 บาท 36,000 
-ค่าอาหารว่างผู้ประเมินและผู้เข้าร่วมการประเมิน 20 คน x 25 บาท x 12 ศูนย ์ 6,000 
-ค่าอาหารกลางวันผู้ประเมินและผู้เข้าร่วมการประเมิน 2,000 บาท x 12 ศูนย์ 24,000 

รวม  186,000 
 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  ร้อยละของจ านวนผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                     (นางสาวนาตยา  แก้ววิเชียร) 
                        ต าแหน่ง หัวหน้างานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
      
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
          (นายศุภชัย   จันทร์ประดิษฐ์) 
                       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                        (นายณรงค์    หวังอีน) 
                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง            
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือและการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ  นายพรศักดิ์  นงค์นวล หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
         หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดย

มุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
()  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
()  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 4 ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถาน
ประกอบการใช้ในปัจจุบัน ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลและโลก
อนาคต 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
    พันธกิจข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  ☑   เงื่อนไขความรู้     เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรแต่ละประเภทและสาขาวิชาหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ก าหนด และเป็นเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา ซึ่งส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจึงจัดท าเครื่องมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2553 และจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) ให้กับนักเรียนนักศึกษา ปวช.3 
และ ปวส.2 สาขาวิชาที่จะจบการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1. นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) 

5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
5.3  เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

                6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.3 จ านวน 251 คน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จ านวน 132 คน  
เข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)  

6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1. นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
(VQ) คิดเป็น ร้อยละ 100   
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   6.2.2. นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ (VQ)  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน / เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ............15,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
1. ค่าเอกสาร  วัสดุ อุปกรณ์  อาหารกลางวัน  
อาหารว่าง 

 7,000 

โครงการทดสอบและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) 
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์  จ านวน 8 แผนกวิชา 8,000  บาท 

8*1,000 8,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีทักษะและมาตรฐานวิชาชีพ 
9.2 นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)  ไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 80   
9.3 แผนกวิชามีเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ก าหนด 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการ 
 10.2 จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นายพรศักดิ์  นงค์นวล) 
                        ต าแหน่ง หวัหน้างานวัดผลและประเมินผล 
 
               ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                  (นายศุภชัย  จันทรป์ระดิษฐ์) 
               ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                               ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นายพรศักดิ์  นงค์นวล  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   ☑ โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
         หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดย

มุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  

(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
()  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
()  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 4 ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถาน
ประกอบการใช้ในปัจจุบัน ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลและโลก
อนาคต 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
      พันธกิจข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
  

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้     เงื่อนไขคุณธรรม 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 การทดสอบ V-NET เป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัด 
และสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและ นักศึกษา ผลการทดสอบ V-NET สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น
ได้ รวมทั้งการน าผลการสอบ V-NET ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น งาน
วัดผลและประเมินผล  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ ทักษะ และความคิดรวบยอด ในการ
เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ (V-NET)   และเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนด 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการทดสอบ V-NET 

5.2 เพ่ือทบทวนความรู้ 
5.3 เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบ ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
5.4 เพ่ือน าผลการทดสอบไปประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ผู้เรียนระดับ ปวช. 3 ทกุสาขาวิชาและสาขางาน จ านวน 235 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2  ผู้เรียนระดับ ปวช. 3 ทกุสาขาวิชาและสาขางาน มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 70 ของผู้เข้าทดสอบ 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน / เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ.....4,000......บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
8.2.1 ค่าวัสดุ และอาหารกลางวันอาหารว่าง 22,500 บาท 
8.2.2 ป้ายไวนิล 1,000 บาท 
 

อาหารว่าง 20 คน x 25 บาท 
อาหารว่าง 20 คน x 50 บาท 
เอกสาร 30 เล่ม x 50 บาท 
ป้ายไวนิล 1 แผ่น x 1,000 บาท 

500 
1,000 
1,500 
1,000 

  4,000 
 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียน ปวช. 3 ได้รับความรู้และเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าทดสอบ V-NET 
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ทบทวนความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด ตามสาขาวิชา สาขางาน เพ่ือเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าทดสอบจริง 
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 ประเมินความพร้อมก่อนเข้าทดสอบ 
 10.2 รายงานผลการสอบ V-NET (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นายพรศักดิ์  นงค์นวล) 
                          ต าแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                             (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายณรงค์    หวังอีน) 
      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                           ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
        หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM : เป้าหมายที่ 4  ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย  สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถาน
ประกอบการใช้ในปัจจุบัน  ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลและโลก
อนาคต 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่  2   ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาว่า จะต้องยึดหลักว่า

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องเน้นกับความส าคัญ ทั้งความรู้ คุณภาพ กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับการศึกษา โดยทางวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักกับความส าคัญของการจัดส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการหรือทักษะวิชาชีพ ว่าจะท าให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์สามารถน าไปใช้ในการ
เรียนการสอน ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แนวทางในการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพให้กว้างขึ้น 
5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทางด้านทักษะวิชาชีพและทักษะทางด้านวิชาการให้มีความ

ทันสมัยและทันต่อสภาวะในปัจจุบัน 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ทุก 5 ปี 
 6.2  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแห่งชาติ   
ทุก 5 ปี 
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 6.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความ
ยืดหยุ่น หลากหลายเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ท้องถิ่น 
 
 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

 
8.  งบประมาณ............20,,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- วัสด/ุเอกสาร  20,000 

รวม  20,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษารวมทั้งครูผู้สอนได้แนวทางในการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการและทางด้าน

ทักษะวิชาชีพ 
 9.2  รางวัลที่ชนะการแข่งขันทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ) 
              ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 

                               ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการยกระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) สู่มาตรฐานสากล 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวณิชมน อินทร์กลับ นางสมศรี พัฒนเดชากุล นางสาวดวงพร ปานเจริญ  

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
         หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         ()  ยุทธศาสตร์เพ่ิมโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
()  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1 
  ประเด็นการประเมิน ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  หัวข้อ 1.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
                  ในสังคมโลกปัจจุบัน ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันเนื่องจาก
เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของ
สังคมโลก และการจัดการศึกษาด้านภาษาอังกฤษนั้นผู้สอนต้องหากลวิธีที่จะสามารถพัฒนาความสามารถทางด้าน
ภาษาของผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพยายามให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
( Life-Long Learning)  
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือ
การพัฒนาตน อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถทางด้านภาษา (CEFR) เป็นการทดสอบที่ได้รับยอมรับทั่วโลกเพ่ือวัดระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะของผู้เรียน ซึ่งส าหรับการเรียนการสอนและการประเมินในการเรียนภาษาอังกฤษ ในแต่
ละระดับของ CEFR จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

วิทยาลัยการอาชีพไชยา เล็งเห็นว่าการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาของผู้เรียนเป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนเพ่ิมมากขึ้นและเป็นยกระดับความสามารถของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับสู่ระดับมาตรฐานสากล 
ผู้เรียนสามารถน าผลการทดสอบประกอบการศึกษาต่อระดับที่สูงกว่าและเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ระดับสากลอีก
ด้วย 
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5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของนักเรียนให้สู่มาตรฐานสากล 
 5.2 เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางด้านภาษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
           5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนทางด้านภาษาก่อนสู่สถานประกอบการหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3  วิทยาลัยการอาชีพไชยา จ านวน 130 คน ทดสอบด้านภาษา CEFR 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
               6.2.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3  ผ่านการทดสอบทางด้านภาษา CEFR   
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ.............23,400..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- ค่าชุดข้อสอบ                   130x180 23,400 

รวม  23,400 

 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           9.1  นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีความสนใจในการเรียนรู้ทางด้านภาษามากยิ่งขึ้น 

9.2 นักเรียนมีความพร้อมทางด้านภาษามากยิ่งข้ึน 
 9.3 มาตรฐานทางด้านภาษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยาเป็นที่ยอมรับระดับสากล 

  
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 

 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวดวงพร ปานเจริญ) 
                              ต าแหนง่ ครูพิเศษสอน   
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                    (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                               ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นางสาวทัศนีย์ จิ๋วสุวรรณ   หวัหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 (   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
 สิ่งแวดล้อม  
 (   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
         หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
           การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  

โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน       ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม( 
)  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หวัข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีหลักการส าคัญ คือ มุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความ
เป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและ สุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม นอกจากนี้ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้างได้ก้าวทันการเรียนแนวใหม่
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับโลก การเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การเป็น
พลเมืองที่ดี สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมซึ่งจะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลก
การท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับวิชาชีพ 
ตาม สาขางานมาบรรยาย ให้ความรู้และทักษะ การประกอบอาชีพรวมทั้งทัศนะคติด้านวิชาชีพแก่ นักศึกษาเพ่ือให้ได้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป 
แผนกวิชาช่างก่อสร้างจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ให้กับ
นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ต่างๆด้านวิชาชีพในสาขาที่เรียน 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะที่หลากหลาย สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว 
รับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง และรู้จักแก้ไขปัญหาได้ 
 5.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้างก่อนส าเร็จการศึกษาออกสู่
ตลาดแรงงาน 



117 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1-3 และ ปวส. 1-2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 
2565  ได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 
  6.1.2  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ประจ าปี
การศึกษา 2565 อย่างน้อย 1 ทักษะ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ต่างๆด้านวิชาชีพในสาขาที่เรียน 
  6.2.2  นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน 
  6.2.3  นักเรียน นักศึกษามีทักษะที่หลากหลาย สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว 
รับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง และรู้จักแก้ไขปัญหาได้ 
  6.2.4  นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ได้รับความรู้และเข้าใจในวิชาชีพจากผู้มีประสบการณ์ การ
ท างานโดยตรง 
 
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวช้ีวัดผล
การ

ด าเนินงาน 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ

ประชุม 
4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ.............3,810..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
-ค่าอาหารว่าง จ านวน 87 คน ๆ ละ 30 บาท 87 คน x 30 บาท 2,610 
-ค่าไวนิลโครงการฯ  1,200 

รวม  3,810 
 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ต่างๆด้านวิชาชีพในสาขาท่ีเรียน 
 9.2  นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
 9.3  นักเรียน นักศึกษามีทักษะที่หลากหลาย สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว รับผิดชอบงาน
ได้ด้วยตนเอง และรู้จักแก้ไขปัญหาได้ 
 9.4  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพไชยา ในปีการศึกษา 2565 
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.2  การรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
 10.3  การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวทัศนีย์  จิ๋วสุวรรณ) 
                   ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการอบรมและพัฒนาผู้เรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นายพรศักดิ์  นงค์นวล   หวัหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 
               ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
                                                    มนุษย์  
     (   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น 
     มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    (   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
               ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    ( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
                       นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
                                                 โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    (   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
               การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    (   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
               ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน       ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวชิาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีหลักการส าคัญ คือ มุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความ
เป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและ สุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม นอกจากนี้ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวทันการเรียนแนว
ใหม่ส าหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับโลก การเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การเป็น
พลเมืองที่ดี สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมซึ่งจะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลก
การท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับวิชาชีพ 
ตาม สาขางานมาบรรยาย ให้ความรู้และทักษะ การประกอบอาชีพรวมทั้งทัศนะคติด้านวิชาชีพแก่ นักศึกษาเพ่ือให้ได้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์จึงได้จัดท าโครงการอบรมและพัฒนาผู้เรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักเรียน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ต่างๆด้านวิชาชีพในสาขาที่เรียน 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะที่หลากหลาย สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว 
รับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง และรู้จักแก้ไขปัญหาได้ 
 5.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ก่อนส าเร็จการศึกษาออกสู่
ตลาดแรงงาน 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1-3 และ ปวส. 1-2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ปีการศึกษา 2565  ได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการตลาด  
  6.1.2  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี
การศึกษา 2565 อย่างน้อย 1 ทักษะ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ต่างๆด้านวิชาชีพในสาขาที่เรียน 
  6.2.2  นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน 
  6.2.3  นักเรียน นักศึกษามีทักษะที่หลากหลาย สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว 
รับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง และรู้จักแก้ไขปัญหาได้ 
  6.2.4  นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางาน ได้รับความรู้และเข้าใจในวิชาชีพจากผู้มีประสบการณ์ การ
ท างานโดยตรง 
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ.............3,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- ค่าอาหารว่าง จ านวน 60 คน ๆ ละ 30 บาท 60 คน x 30 บาท 1,800 
- ค่าไวนิลโครงการฯ  1,200 

รวม  3,000 
 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ต่างๆด้านวิชาชีพในสาขาท่ีเรียน 
 9.2  นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
 9.3  นักเรียน นักศึกษามีทักษะที่หลากหลาย สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว รับผิดชอบงาน
ได้ด้วยตนเอง และรู้จักแก้ไขปัญหาได้ 
 9.4  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ในปีการศึกษา 2565 
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.2  การรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
 10.3  การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายพรศักดิ์  นงค์นวล) 
                 ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                  (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธกีารที่
หลากหลายและรูปแบบที่ทนัสมัย 
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โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา  ระดับอศจ. ระดับภาค และระดับชาติ   
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ  นายฉลอง เพ่ิมพูล นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณและ 
                                              นางสาวอรอุมา จันทร์สังสา  ครูประจ าวิชาวิทยาศาสตร์  
                                              แผนกสามัญ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
        หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
   หัวข้อ 2.4  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายส าคัญ  ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
การจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2555 โดยกรมสามัญศึกษาได้เริ่มจัดการ

ประกวด โดยน าผลงานการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาจัดแสดงด้วยวิธีการสาธิต  ในงาน สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ให้ผู้เข้าชมทั่วไป อันเป็นผลงานของนักเรียนประกอบการเรียนการสอน  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 กรมอาชีวศึกษา ได้นาผลงานนักศึกษาที่ประดิษฐ์คิดค้นจัดท าเป็นโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีการก าหนดรูปแบบและวิธีการนาเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  

ในปี พ.ศ. 2533 ได้จัดแสดงและประกวดในระดับภาคและระดับชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท   
เอสโซ่ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

ในปี พ.ศ. 2550 ได้เพ่ิมจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับปวช. ขึ้น และให้มีการจัด ประกวด
พร้อมกับโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับปวส . ทั้งในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ระดับภาค และในระดับชาติ 
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานจาก  บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนติดต่อกันมาโดยตลอด ปัจจุบันโครงงานวิทยาศาสตร์ได้จัด
ประกวดมาแล้ว จ านวน 29 ครั้ง ในปีพุทธศักราช 2565 เป็นการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 30 
ติดต่อกัน 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 5.2 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สนใจใฝ่รู้และความเชื่อมั่นในตนเอง 
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5.3 เพ่ือจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษา เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 5.4 จัดให้ผู้เรียนได้น าโครงงานวิทยาศาสตร์จากการเรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์มาจัดแสดงและ
น าเสนอต่อกรรมการและผู้เข้าชมงาน 

5.5 เพ่ือให้ผู้เรียน ได้น าความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ระดับ คือ ระดับปวช. 
และ ระดับ ปวส.  
 6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของตนเองต่อผู้เข้าชมได้ และมี
จิตวิทยาศาสตร์ 
 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ.............40,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

-ค่าวัสดุ  38,800 
-ค่าไวนิลโครงการฯ  1,200 

รวม  40,000 
 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาได้จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 9.2  นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจ ใฝ่รู้
และมีความเชื่อม่ันในตนเอง  
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ  
                     (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ) 
                       ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
           ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
            (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)                          
     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
          ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายณรงค์    หวังอีน) 
         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการรักการอ่าน  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกลักษณ์ แก้วศรี  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
        หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หวัข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
                   การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การ
พัฒนาการสนองตอบ และการใช้จินตนาการ เป็นต้น การอ่านจึงสัมพันธ์กับการท างานของสมอง  การตอบสนอง
ทางร่างกาย  และอารมณ์ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  บุคลิกภาพตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของ
ผู้อ่านเองด้วยคุณค่าดังกล่าวจึงได้จัดโครงการ “ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” โดยมุ่งเน้นสนับสนุนส่งเสริม กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน และสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ 
5.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ทุกระดับ และทุกแผนกวิชา  
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศกึษาขอ้มลู             ขอ้มลู 

2.  เสนอ
โครงการ 

            ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดตอ่
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชมุ 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรุปผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอ
ผูบ้งัคบับญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหวา่งและ
หลงัการ
ด าเนิน
โครงการ 

 
8.  งบประมาณ.............2,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
- วัสด/ุเอกสาร  2,000 

รวม  2,000 
 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเอง 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้ เสนอโครงการ 
                         (ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกลักษณ์  แก้วศรี) 
                    ต าแหน่ง งานวิทยบริการและห้องสมุด 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                           (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                               ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง         
            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการคลินิกหมอภาษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกลักษณ์ แก้วศรี หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
         หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 



133 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่  2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศวรรษที่21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
                  โครงการคลินิกหมอภาษาเป็นการเสริมสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของการแกปัญหาและ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดถึงการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่ อง ท าให้
เด็กได้พัฒนาความสามารถของตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ และขยาย
ผลออกไปสู่สังคมโลก 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1 เพ่ือแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาท่ีมีปัญหาทางด้านการอ่านไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี 
5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนในชีวิตประจ าวัน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน ชั้น ปวช. 1 และนักศึกษาชั้น ปวส.1 วิทยาลัยการอาชีพไชยา   
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาอ่านออกเสียงและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนในชีวิตประจ าวัน 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 
8.  งบประมาณ.............3,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- วัสด/ุเอกสาร  3,000 
รวม  3,000 

 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษาที่อ่านถูกต้องตามหลักภาษา 
 9.2 นักเรียน นักศึกษาใช้ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนในชีวิตประจ าวัน  
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกลักษณ์ แก้วศรี) 
                      ต าแหน่ง งานวิทยบริการและห้องสมุด 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
    ลงชื่อ........................................................... .....ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ , นายกอบเกียรติ  ยังเจริญ 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
        หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม( 
 )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่  2 ผลิตและพัฒนาก าลังด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา  

สู่ความเป็นความเป็นเลิศขับเคลื่อนด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่ตั้งขึ้นในสถานศึกษาทั่ว
ประเทศ และปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
โดยใช้คุณธรรมเป็นฐานของกระบวนการจัดการเรียน การสอน โดยเชื่อมโยงกับสถาบันครอบครัว ชุมชน  
จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นภารกิจร่วมกันของคนในชาติ เพ่ือมุ่งขจัดปัญหาความยากจนของประเทศ 
โดยต้องการรากฐานของสั งคมให้ เข้มแข็ งและยั่ งยืน  สร้างโอกาสด้ านการศึกษาและส่ งเสริม ให้ คน  
มีงานท าอย่างทั่ วถึง เสริมสร้างความตระหนักและส านึกในคุณค่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ความสมานฉันท์ สันติวิธีวิถีประชาธิปไตย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการจัดก ารศึกษา
ด้านวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่สากล สนองความต้องการตลาดแรงงาน 
จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาด้วยกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ
เพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง ภายใต้การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ที่นักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษาได้มี โอกาสน าความรู้ ความสามารถประสบการณ์มาประกวดแข่งขันเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนนักศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรตั้งแต่ในระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ซึ่งเป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้แสดงความสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

วิทยาลัยการอาชีพไชยาจึงจัดโครงการเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 รายการ ได้แก่  ทักษะการติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ 
ปวส. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. และการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา 
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(STEM Education) ระดับ ปวส. ขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะการน าเสนอ  ความสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนนักศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรตั้งแต่ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  
เป็นแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดไปแข่งระดับภาคต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพ 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านทักษะพื้นฐาน 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการประสานสัมพันธ์กับบุคคล 
ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ ชุมชน สังคม และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพทั้งระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 5.4 เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษาได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานกิจกรรมต่างๆ 
สู่สาธารณชน 
 5.5 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนนักศึกษาในการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่งเสริมให้สมาชิกมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นพลเมืองดีของสังคม ตามระบอบประชาธิปไตย 
 5.6 เพ่ือเชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพฯ เป็นแบบอย่างและเกิดการกระตุ้นให้สมาชิก
พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ทุก 5 ปี 

          6.2  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ  อาชีวศึกษา
แห่งชาติ ทุก 5 ปี 
          6.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความ
ยืดหยุ่นหลากหลายเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ท้องถิ่น 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ

ประชุม 
4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

 

8.  งบประมาณ............50,,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันทักษะ 
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. 
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน  
การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรม 
เมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ  
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวดผลงาน 
สะเต็มศึกษา  (STEM Education)  ระดับ ปวช.  
และระดับ ปวส.      
4.ค่าไวนิล และโฟมบอร์ด     
5.ค่าวัสดุส านักงาน 

 50,000 

 

รวม  50,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ และพ้ืนฐาน 

 9.2 นักเรียนนักศึกษาได้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการประสานสัมพันธ์กับบุคคลที่ประสบ 
ความส าเร็จในอาชีพ ชุมชน สังคม และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพทั้งระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 

9.3 นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานกิจกรรมต่าง ๆ  
สู่สาธารณชน 

9.4 นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นพลเมืองดีของสังคม ตามระบอบประชาธิปไตย 

9.5 นักเรียนนักศึกษาได้รับการเชิดชูเกียรติด้านทักษะวิชาชีพฯ เป็นแบบอย่างและเกิดการกระตุ้น  
ให้สมาชิกพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 

  

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ) 
                   ต าแหน่ง หัวหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                      (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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กลยุทธ์ที่ 4  เสรมิสรา้งคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและ 
                      คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวกรณ์ภัสสร  ขาวเนตร์  หัวหน้างานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม 
 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
          การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
          การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาหลักประกัน
และความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

( )   นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
 นโยบายการจัดการศึกษา ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัด

การศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง 
เพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล           

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 ความ
ปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ทางสังคม 

(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
          ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และ
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ตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณา
หาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
()  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

 

3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2 
 ประเด็นการประเมิน ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
 หัวข้อ 2.4  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 CVM : เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์       
                                                 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 1  บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชประสงค์ว่า“ให้
โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง”และเคยรับสั่งว่า “การสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาว แต่ก็ต้องท า ขอให้ถือ
เป็นหน้าที่” และพระบรมราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์  บดินทรเทพวรางกูร ได้มีพระบรม
ราโชวาท “หน้าที่ของครูนั้นเป็นหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่ง เป็นการปลูกฝังความรู้ ความคิด และจิตใจให้แก่เยาวชน 
เพ่ือที่จะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพของประเทศชาติ”เราชาวอาชีวศึกษารับใส่เกล้าใส่กระหม่อม 
ปฏิบัติจนสุดความสามารถ เพ่ือตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน อันเป็นที่รักยิ่งของชาวอาชีวศึกษา  
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5. วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบสู่สาธารณชนภายนอก 

5.2 นักเรียน นักศึกษาได้น าอัตลักษณ์ของสถานศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสถานศึกษา 
5.3 เพ่ือเข้าร่วมการประกวดสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ บนเวที

ระดับจังหวัด  
ภาค ชาติ เพื่อรักษาระดับความเป็นต้นแบบสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ 
 5.4 เปิดโอกาสให้มีส่วนรวมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และมีส่วนร่วม
ในการสร้างราชการใสสะอาดภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ  :  ผู้บริหาร ครู  บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาจ านวน 1,185 คน เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ :  สร้างแกนน านักเรียน นักศึกษาในการพัฒนาคุณธรรมเพ่ือให้เกิดอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 

7. กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนินงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

 
           รายงานการ

ประชุม 
4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

 
           วางแผน

ด าเนินการ 
5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
           ด าเนินการ

ตามโครงการ 
6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

 
           รายงาน

สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8. งบประมาณ....0......คน/บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) งบด าเนินการเงิน 
    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
    การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ 2565) ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา  
     2565 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

   

รวม   

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบสู่สาธารณชนภายนอก 

9.2 นักเรียน นักศึกษาได้น าอัตลักษณ์ของสถานศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสถานศึกษา 
 9.3 เปิดโอกาสให้มีส่วนรวมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีส่วนร่วมใน
การสร้างราชการใสสะอาดภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวกรณ์ภัสสร  ขาวเนตร์) 
          ต าแหน่ง หัวหน้างานสถานศึกษาคุณธรรมจริยธรรม 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                            (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ) 
      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อน  
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)  

 
1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นายนันทวุฒิ  เนียมมีศรี  หัวหน้างานสถานศึกษาปลอดภัย 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
          ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )   นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
          นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
          หลักธรรมาภิบาล 
(   ) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   ) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
()  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1 
   ประเด็นการประเมิน ด้านคุณลักาณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
   หัวข้อ 1.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์       
                                                 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ือขับเคลื่อน ความ
ปลอดภัยและ      อาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน "กิจกรรม
สถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี 2564" มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดี และเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้แก่
ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษาทั่วประเทศพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1เพ่ือเผยแพรความรู ความเขาใจเกีย่วกับมาตรการเชิงปองกันดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดลอมในการท างานใหแกยุวแรงงานกอนเขาสูตลาดแรงงาน  
 5.2เพ่ือเสริมสรางทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน 
การท างานใหแก่ยุวแรงงานกอนเขาสูตลาดแรงงาน  
   5.3เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษาท่ัวประเทศพัฒนาสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการสรางวัฒนธรรม ความ
ปลอดภัยใหกับยุวแรงงานตามเกณฑการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 
  

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ  :  ผู้บริหาร ครู  บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาจ านวน 1,255 คน ของวิทยาลัยการ
อาชีพไชยาเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)  
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6.2 เชิงคุณภาพ :  เผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการเชิงปองกันดานความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และ สภาพแวดลอมในการท างานใหแกยุวแรงงานกอนเขาสูตลาดแรงงาน 

 
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล 
 

           ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ 

 
           ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

 
           รายงานการ

ประชุม 
4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

 
           วางแผน

ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

 
           ด าเนินการ

ตามโครงการ 
6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

 
           รายงาน

สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 
8.  งบประมาณ..............คน/บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) งบด าเนินการเงิน  
     กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
     การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ 2565)ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
     2565 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

   

รวม   
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เพ่ือเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการเชิงปองกันดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดลอมในการท างานใหแกยุวแรงงานกอนเขาสูตลาดแรงงาน  
 9.2  เพ่ือเสริมสรางทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน 
การท างานใหแก่ยุวแรงงานกอนเขาสูตลาดแรงงาน  
   9.3  เพ่ือสนับสนุนใหสถานศึกษาทั่วประเทศพัฒนาสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการสรางวัฒนธรรม ความ
ปลอดภัยใหกับยุวแรงงานตามเกณฑการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
       ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายนันทวุฒิ   เนียมมีศรี) 
                    ต าแหน่ง หัวหน้างานสถานศึกษาปลอดภัย 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                      (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ) 
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                               ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 
  
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นายกฤษณะ  ไพบูลย์  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
          ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )   นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
          นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
          หลักธรรมาภิบาล 
(   ) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   ) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
()  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงือ่นไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 : มีจุดมุ่งหมายในการสร้างเด็กไทยให้เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข  ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา 
(IQ)  ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  และด้านคุณธรรม จริยธรรม (MQ)  เพ่ือให้เด็กไทยอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพและรู้ เท่าทันและเมื่อกล่าวถึงการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม ก็อดไม่ได้ที่
จะขอหยิบยกพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช ความว่า  “นอกจากการศึกษา
จะสอนให้คนเก่งแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย  ประเทศไทยเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพ คือ 
ทั้งเก่ง ทั้งดี มาเป็นก าลังของบ้านเมือง ให้เป็นความเก่งเป็นปัจจัยและพลังส าหรับสร้างสรรค์   และให้ความดีเป็น
ปัจจัยเพ่ือประคับประคองหนุนน าความเก่ง ให้เป็นไปในทางที่ถูกอ านวยผล   เป็นประโยชน์อันพึงประสงค์”และ
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ภายใต้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  น า
ความรู้  อย่างเท่าทัน  มีสุขภาวะที่ดีอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น  ชุมชนที่เข้มแข็ง  พ่ึงตนเองได้และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและมีความสุข โดยผ่านกระบวนการของ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ (อวท.)วิทยาลัยการอาชีพไชยาจึงได้ผนวกเอาความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จากนโยบายข้างต้น จัดท าโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข 5 แผนงานและกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมี
ความสุข 5 แผนงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยาด าเนินโครงการโดยได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
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5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1 เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนไทยยุคใหม่ คนเก่ง คนดีและมีความสุข 
5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ  :  ผู้บริหาร ครู  บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาจ านวน 1,185 คน เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 
 6.2 เชิงคุณภาพ :  นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข  
 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดผล
การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ

ประชุม 
4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8.งบประมาณ....174,400/872......คน/บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
งบด าเนินการเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ 2565) ภาคเรียนที่  2  ประจ าปี
การศึกษา 2565 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
แผนงานส่งเสริมคนดีและมีความสุข 872X100 87,200.- 
แผนงานส่งเสริมคนเก่งและมีความสุข  872X100 87,200.- 

รวม  174,400.- 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 
 9.2นักเรียน นักศึกษาเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข             
 9.3นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายกฤษณะ   ไพบูลย์) 
             ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                      (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ) 
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
                    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีการศึกษา  2564 

 
1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นายกฤษณะ  ไพบูลย์  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
          ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )   นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
          นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
          หลักธรรมาภิบาล 
(   ) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   ) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
()  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
  ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา) 
สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
          พันธกิจที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
กิจการลูกเสือของประเทศไทยได้รับการพระราชทานก่อก าเนิดจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อ 109 ปีที่ผ่านมา และได้แผ่ขยายไปยังพ่ีน้องคนไทยทุกวัย ทุกชนชั้น เช่น ลูกเสือชาวบ้าน 
กองลูกเสือในสถานศึกษาระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา และลูกเสือในหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้
เพราะกิจกรรมลูกเสือได้สร้างวินัย ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และเติมเต็มความเป็นคนให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความส าคัญต่อกิจการลูกเสือโดยก าหนดให้เป็น
กิจกรรมที่นักเรียนนักศึกษาระดับปวช.1 ทุกคนต้องเข้าร่วม และจัดงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญทั้งใน
ระดับภาคและระดับชาติ 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานในกิจการลูกเสือของรัชกาลที่ 6 ให้ยั่งยืน
สืบไป 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
       5.1เพื่อให้นักเรียน ระดับ ปวช.1 พัฒนาตนเองผ่านทางกระบวนการลูกเสือ 
       5.2เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานในกิจการลูกเสือของรัชกาลที่ 6 ให้ยั่งยืนสืบไป 
  

 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.1 ได้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  
                  ประจ าปีการศึกษา 2564  จ านวน 350 คน  

 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน ระดับ ปวช.1 ได้สืบทอดพระราชปณิธานในกิจการลูกเสือให้ยั่งยืนสืบไป 
 
 



156 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ

ประชุม 
4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนนิการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8.งบประมาณ....35,000/350......คน/บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) งบด าเนินการ 
   เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
   ศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ 2565) ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

-ค่าแถบสี   350 คน x 10 บาท 3,500.- 
-ค่าไวนิลโครงการฯ  575.- 
-ค่าอาหารสดส าหรับลูกเสือ จ านวน  2 คืน 3 วัน  29,925.- 
-ค่าน้ า  20  ถัง 25 ถังX40 บาท 1,000.- 

รวม  35,000.- 
 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       9.1ได้ให้นักเรียน ระดับ ปวช.1 พัฒนาตนเองผ่านทางกระบวนการลูกเสือ 
       9.2ได้สืบทอดพระราชปณิธานในกิจการลูกเสือของรัชกาลที่ 6 ให้ยั่งยืนสืบไป 
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้ เสนอโครงการ 
                    (นายกฤษณะ   ไพบูลย์) 
    ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายวิรชัชาติ  ฉิมพานะ) 
          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
               ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
                      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน  
1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นายฉลอง  เพ่ิมพูล      หัวหน้างานครูที่ปรึกษา  
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
     โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
                                          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
                                         3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                               (   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
                                        4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
                                           หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์ 
                                           การพัฒนาแห่งอนาคต โดยสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีโอกาสพัฒนาทักษะ 
                                           อย่างเต็มศักยภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ 
                                           บริบทของโลกยุคใหม่ อาทิ ทักษะดิจิทัล รวมถึงการผลิตก าลังคนให้ตรงความ 
                                                  ต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย 
                                (   )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
              ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม 
                                           ผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิม 
                                           โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
                                           และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
                        1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการใน 
                                                การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                                                มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย 
                                                และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแล 
                                                ตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                          1. ด้านการเพิ่มปรมิาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนนิงานโดย 
                                                         1.2  ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ 
                                                               ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลยั/รายสาขาวชิา  
                                                               การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน  50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการ 
                                                                ออกกลางคันสูง 
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3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน       (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 
3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 1 
   ประเด็นการประเมิน ด้านด้านความรู้  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   หัวข้อ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.4  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
          พันธกิจข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่พิจารณา เสนอ
นโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับความต้องการตาม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงาน การจัดการ อาชีวศึกษาของรัฐ
และเอกชนการสนับสนุน ทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ จัดการอาชีวศึกษา โดยค านึงถึง
คุณภาพและความเป็น เลิศทางวิชาชีพ  เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาแก่ ประชาชนให้มากขึ้น  จึงได้ขยาย
สถานศึกษาไปสู่ภูมิภาคโดยเน้นให้เปิดท าการสอนได้ทุกหลักสูตร ทั้ง ในระบบและนอกระบบ สามารถเปิดท าการ
สอนได้ หลากหลายวิชาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องต่อความต้องการ ของตลาดแรงงาน  และท าให้นักศึกษาได้รับการ
พัฒนา อย่างเต็มที่ นักศึกษาสามารถที่จะประสบความส าเร็จ ในการเรียนตามระดับขั้นความสามารถ ปัจจุบัน 
สถานศึกษาสนองนโยบายในเรื่องการรับนักศึกษาที่มี การรับอย่างไม่จ ากัดจ านวน และนักศึกษาอยากเรียน สาขา
อะไรต้องได้เรียนสาขานั้น ไม่ต้องสอบแข่งขัน สามารถเข้าเรียนได้เลย จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพ ของบุคคลให้
ท างานได้ อันจะน าไปสู่การผลิตก าลังคน ที่มีคุณภาพทั้งระดับกึ่งฝีมือ ฝีมือ เทคนิค และเทคนิคชั้นสูง  โดยมุ่งเน้น
การประกอบอาชีพอิสระเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  หากนักศึกษาเกิดความล้มเหลวทางการศึกษาโดยการ
สอบตกหรือการออกกลางคันก่อนที่จะจบการศึกษา นักศึกษาไม่ส าเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนดได้นั้น ถือ



160 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

ว่าเป็น ความสูญเสียทางการศึกษาที่ท าให้การลงทุนของ รัฐบาลสูญเปล่าที่ไม่สามารถจะผลิตนักศึกษาได้ตามความ
ต้องการ จึงเป็นการสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่า ยิ่งท าให้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศและ เศรษฐกิจของ 
ครอบครัว  ซึ่งต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปไม่ได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่า (เอกบุตร ,2549 : 1-2)   

การออกกลางคันเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง  ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนท าให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการ
จัดการศึกษา  ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะได้ทุ่มเทให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาผู้เรียนออก
กลางคัน (Drop out) แล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบัน ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนก็ยั งไม่หมดไปส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพได้ 
รับผลกระทบจากปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนเช่นเดียวกับหน่วยงานหลักอ่ืน ๆ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจาก
การส ารวจและติดตามการออกกลางคันของผู้เรียนระบบปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่วงปีการศึกษา 2562 – 2563 จ านวนสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 421 แห่ง 
(ร้อยละ 98 ของจ านวนสถานศึกษา 429 แห่ง)ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ผู้เรียนระบบ
ปกติ  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยภาพรวมมี
ผู้เรียนออกกลางคัน จ านวน  79,898 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.84) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนัก
ถึงความส าคัญของปัญหาการออกกลางคันจึงได้จัดท าโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรี ยนอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการแก้ไขการออกกลางคัน ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา  พร้อมทั้งแสวงหารูปแบบการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยการลดปัญหา การออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และ สถานประกอบการ ในการแก้ปัญหา
การออกกลางคันอย่างเป็นระบบและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1   เพ่ือลดปริมาณการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

 5.2   เพ่ือสร้างรูปแบบแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  สถานศึกษาลดจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันได้ ไม่เกินร้อยละ 10 ในแต่ละปีการศึกษา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  การแก้ปัญหาการออกกลางคันอย่างเป็นระบบและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง     
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการ
ตาม
โครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน / 
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 
8.  งบประมาณ   25,000 บาท  บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

ค่าวัสดุใช้สอย  3,000 

ค้าจ้างท าไวนิล และเข้าเล่มสรุปโครงการ     2,000 

ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  20,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  สถานศึกษาลดจ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคันได้ ไม่เกินร้อยละ 10 ในแต่ละปีการศึกษา 
 9.2 การแก้ปัญหาการออกกลางคันอย่างเป็นระบบและมีนวัตกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษาแรกเข้า และจ านวนนักเรียนนักศึกษาตอนจบการศึกษา 
 10.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของการจัดโครงการ 
 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายฉลอง  เพิ่มพูล.) 
                       ต าแหน่ง หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                      (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ) 
              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นายฉลอง  เพ่ิมพูล      หวัหน้างานครูที่ปรึกษา 
  
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
    โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
                                          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
4. การสร้างโอกาส ความเสอมภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  

                               (   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
                                        4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
                                           หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์ 
                                           การพัฒนาแห่งอนาคต โดยสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีโอกาสพัฒนาทักษะ 
                                           อย่างเต็มศักยภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ 
                                           บริบทของโลกยุคใหม่อาทิ ทักษะดิจิทัล รวมถึงการผลติก าลังคนให้ตรงความ 
                                                   ต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย 
                                (   )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
              ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึด 
                                           หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิม 
                                           โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง 
                                           การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    (   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
                     1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการใน 
                                             การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                                             มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและ 
                                             จิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะ 
                                             ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง 
                                             สภาพแวดล้อมทางสังคม 
                                   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                          1. ด้านการเพิ่มปรมิาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนนิงานโดย 
                                                         1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
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3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน        (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 

3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  2 
  ประเด็นการประเมิน ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
  ข้อ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหาร 
                              จัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
                              สถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ 
                              ผู้เรยีน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน 
                              ประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
   

3.4  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
       พันธกิจข้อที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา คน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ในการจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากวิทยาลัยแล้ว  
ผู้ปกครองถือเป็นส่วนส าคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนนักศึกษางานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดโครงการ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและวิทยาลัยฯ และชี้แจง
สร้างความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน พฤติกรรมด้านความประพฤติ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานศึกษา แล้วแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 

ด้วยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนในการจัดการศึกษาตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในแต่ละปีงบประมาณ โดยก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการจ่าย
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เป็นเงินสดให้กับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใน 2 รายการ คือ  ค่าชุดนักเรียน/นักศึกษา  จ านวน  900.-บาท/คน  
และค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  230.-บาท/คน  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สร้างความเสมอภาคและขยาย
โอกาสทางการศึกษารวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหาอัตราการออกกลางคัน (ออกระหว่างเรียน)อีกด้วย 
 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 

5.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัยฯ  
5.2 เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ระเบียบวินัยต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ  
5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทราบแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 
5.4 เพ่ือแจ้งผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา 

 5.5เพ่ือประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ปกครองในการด าเนินงานตามนโยบายสนับสนุ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณนั้นโดยจ่ายเงิน  

  ค่าชุด นักเรียนนักศึกษา  และค่าอุปกรณ์การเรียนให้ผู้ปกครอง  
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช และปวส ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลข่าวสาร ระเบียบวินัยต่างๆ ของวิทยาลัยฯ และ นักเรียน 
นักศึกษาทราบแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนอย่างมีความสุข 
  6.2.2  ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตาม
โครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน / เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ   65,000 บาท  บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

ค่าวัสดุใช้สอย  3,000 
ค้าจ้างท าไวนิล และเข้าเล่มสรุปโครงการ     2,000 
ค่าชุดอาหารว่างผู้ปกครอง  60,000 
 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย  
          9.2.  นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองทราบข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบต่างๆ ของ วิทยาลัย 
          9.3  ท าให้ผู้ปกครองรู้จักวิทยาลัยในด้านที่ดีต่างๆ มากขึ้น 
 9.4  นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 จ านวนของผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม 
 10.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของการจัดโครงการ 
 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายฉลอง  เพ่ิมพูล) 
                       ต าแหน่ง หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
                      (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ) 
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการมอบตัวและยืนยันสิทธิ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
1. ช่ือบคุคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นางจารุวรรณ์ มีธรรม  หัวหน้างานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย ()  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 

         สาระส าคัญ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
()  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
         สาระส าคัญ ยุทธการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
()  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
         สาระส าคัญ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
()  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         สาระส าคัญ นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุ บ ารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
(     )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         สาระส าคัญ …………………………………………… 
(     )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        

 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         ()  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      ()  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  
   ประเด็นการประเมิน   คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
   หัวข้อที่ 1.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความ
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รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   

3.4  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้     เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และ แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และ มาตร 
17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับเก้าปี โดยให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจน  อายุย่าง
เข้าปีท่ีสิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ  
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทัดเทียม มีความเสมอ 
ภาคให้กับประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา จึง  ได้จัดท าโครงการมอบตัวและยืนยัน
สิทธิ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 ขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนสายอาชีวะ 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

5.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
 5.4 เพ่ือจัดท าแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษามอบตัวและยืนยันสิทธิ์ไม่น้อยกว่า 80%  
                               ของแผนการรับนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565   
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  เป้าหมายคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการมอบตัวและยืนยันสิทธิ์เกิดความภาคภูมิใจ                   
ในวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนินงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน / เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ.........24,450.............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- ค่าวัสดุ  14,250 
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

70 คน X 60 บาท 4,200 

- ค่าไวนิลที่ใช้จัดโครงการฯ              6,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการมอบตัวและยืนยันสิทธิ์เกิดความภาคภูมิใจในวิทยาลัยการอาชีพไชา 

9.2 นักเรียน นักศึกษาที่มอบตัวและยืนยันสิทธิ์ไม่น้อยกว่า 80% ของแผนการรับนักเรียนประจ าปี
การศึกษา 2565 
 9.3 นักเรียน นักศึกษาเห็นความส าคัญของการเรียนแบบสายอาชีพ 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการ 
 10.2 โครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
      
     ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางจารุวรรณ์  มีธรรม) 
                      ต าแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน 
 
      ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางประกาย  ใสสะอาด) 
             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
              ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายณรงค์    หวังอีน) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นางจารุวรรณ์ มีธรรม  หัวหน้างานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย ()  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 

         สาระส าคัญ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
()  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
         สาระส าคัญ ยุทธการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
()  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
         สาระส าคัญ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         สาระส าคัญ นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุ บ ารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
(     )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ         

สาระส าคัญ………………………………………………………………………………………………………… 
(     )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         

สาระส าคัญ………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (     )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  1  
   ประเด็นการประเมิน   คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
   หัวข้อที่ 1.3  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  CVM: เป้าหมายที่ ..................................................-................................................  

กิจกรรมที่ ................................................-................................................................  
3.4  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้     เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 ความส าเร็จทางการศึกษาทุกระดับ ในการจัดการศึกษาของประเทศไทยเป็นความร่วมมือของการท างาน
ระหว่าง ผู้ปกครอง สถานศึกษา และผู้เรียนเพ่ือผลิตก าลังในการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ ภายใต้ความคาดหวังของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เป็นผู้ส าเร็จทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  วิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นสถานศึกษาที่มี
การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นผู้เรียนในระดับเริ่มต้นของสังคม 
ความส าเร็จทางการศึกษาเป็นเครื่องหมาย     บ่งบอกถึงความส าเร็จของความร่วมมือกันทุกฝ่ายในการร่วมกันสร้างและ
พัฒนาสังคม รวมทั้งแสดงความภาคภูมิใจ                            ในความส าเร็จในครั้งนี้  
 วิทยาลัยการอาชีพไชยาจึงได้จัดท าโครงการ “โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564  ” ขึ้นเพ่ือให้ ผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จการศึกษาในครั้งนี้ 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  5.1 เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จทางการศึกษา 
  5.2 เพ่ือเป็นช่องทางการประสานความร่วมมือการจัดการศึกษา 
  5.3 เพ่ือร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  5.4 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาและวงศ์ตระกูล 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 300 คน  
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เป้าหมายคุณภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพและ                
สถาบันของตนเอง  
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ

ประชุม 
4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน / เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ.........208,500.............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- ค่าใช้สอยและวัสดุ  (377 คน X 500 บาท)+20,000 208,500 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้ส าเร็จการศึกษารู้สึกภาคภูมิใจในการส าเร็จการศึกษา 
 9.2 ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ส าเร็จการศึกษาร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 9.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการ 
 10.2 โครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 

     ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางจารุวรรณ์  มีธรรม) 
                      ต าแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน 
 
      ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางประกาย  ใสสะอาด) 
             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
              ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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พันธกจิที่ 3  ยกระดับคุณภาพงานวิจัย นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์  
                   เทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่สากล 
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุน การใช้งานวิจัย นวัตกรรม  
               เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพัฒนากระบวน 
               การจัดการเรียนการสอน 
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โครงการส่งเสริม การจัดท า ประกวด เผยแพร่ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสัจกร ทองมีเพชร  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
         

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 3.1 สนองนโยบาย()  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ( )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   () แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
           การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญให้สามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและ
สังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและ
บริการเป้าหมาย 
   () นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
          ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชี พและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
    () นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
   ()  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
             1. ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
          2.สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
         3. ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาการอาชีวศึกษา 
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3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ       (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
( )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  หัวข้อ 3.2 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่สากล 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้     เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา จึงให้ความส าคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุนในการ จัดท าและพัฒนานวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของนักเรียนนักศึกษาทั้งระบบปกติและระบบทวิ
ภาคี  ตลอดจนร่วมกับครูฝึกในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
วิทยาลัยฯ ชุมชน และ สถานประกอบการ ต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษาทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี ตลอดจนครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ร่วมกันจัดท า และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ  
  5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์           
หรืองานวิจัยเข้าร่วมประกวด และเผยแพร่ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับสถานประกอบการ ระดับชุมชน                 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
 5.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคีตลอดจนครูฝึกในสถานประกอบการ              
ได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับสถานประกอบการ  ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  



180 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

6.  เปา้หมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ และวิทยาลัย
ฯ ตามรายวิชา ที่เรียนทั่วไป หรือรายวิชาโครงการ โดยในระดับ ปวช. จ านวนไม่เกิน 3-5 คน ต่อผลงาน 1 ชิ้น และ 
ระดับ ปวส. จ านวนไม่เกิน 2-4 คน ต่อผลงาน 1 ชิ้น 
  6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และหรือครูฝึกในสถานประกอบการ น าผลงาน นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเข้าร่วมประกวด เผยแพร่ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับ
ชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผลงานทั้งหมด 
           6.1.3  นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และหรือครูฝึกในสถานประกอบการ น าผลงาน นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผลงานทั้งหมด 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้เรียน ครูผู้สอน และหรือครูฝึกในสถานประกอบการ  มีผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และวิทยาลัยฯ โดยมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด  
ระดับภาค และระดับชาติ 
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงาน พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการตาม
โครงการ 

6.  สรุปผลการ
ด าเนินงาน / เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงานสรุปผล
ระหว่างและ
หลังการด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ..........1,050................................บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

1. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 50 บาท  2,500 
2. ค่าอาหารว่าง 50 คน x 25 บาท 1,250 
3. ค่าเข้าเล่มเอกสาร 3 เล่ม x 100 บาท 300 
 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เรียน และครูผู้สอน ตลอดจนครูฝึกในสถานประกอบการ และประชาชนในชุมชน  
มีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่มีคุณภาพ ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ และบริบทของวิทยาลัยฯ 
          9.2 ผู้เรียน และครูผู้สอน ตลอดจนครูฝึกในสถานประกอบการ และประชาชนในชุมชน ได้น าผลงานฯ ไป
ใช้ประโยชน์ในวิทยาลัยฯ ชุมชน และสถานประกอบการ 
          9.3 วิทยาลัยฯได้น า ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไป
เผยแพร่ต่อสาธารณชนในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษาทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ และวิทยาลัยฯ ตาม
รายวิชาที่เรียนทั่วไป หรือรายวิชาโครงการ โดยในระดับ ปวช. จ านวนไม่เกิน 3-5 คน ต่อผลงาน 1 ชิ้น และ ระดับ 
ปวส.  จ านวนไม่เกิน 2-4 คน ต่อผลงาน 1 ชิ้น 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และหรือครูฝึกในสถานประกอบการ น าผลงาน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเข้าร่วมประกวด เผยแพร่ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับ
จังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผลงานทั้งหมด 
 10.3 นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และหรือครูฝึกในสถานประกอบการ น าผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  โครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด  ระดับ
ภาค และระดับชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผลงานทั้งหมด 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายสัจกร   ทองมีเพชร) 
              ต าแหน่ง หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายวันชัย  พันเรือง) 
           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
            องค์ความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน สังคมและ 

                  ขยายสู่เชงิพาณิชย ์
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โครงการ น าร่องการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อชุมชน สังคมและต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสัจกร ทองมีเพชร  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
                                               
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย ()  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
                   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ()  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้าง 
                                      ขีดความสามารถ 
    () แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
           การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญให้สามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและ
สังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและ
บริการเป้าหมาย 
   () นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
    () นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
   ()  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
  3. ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ       (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
( )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
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(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  หัวข้อ 3.2  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่สากล 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้     เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา จึงให้ความส าคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุนในการ จัดท าและพัฒนานวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  โครงงานวิทยาศาสตร์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของนักเรียนนักศึกษาทั้งระบบปกติ  และระบบ
ทวิภาคี  ตลอดจนร่วมกับครูฝึกในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
วิทยาลัยฯ ชุมชน และ สถานประกอบการ ต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนในการ จัดท าและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  โครงงานวิทยาศาสตร์  งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของนักเรียนนักศึกษาทั้งระบบปกติ  และระบบทวิภาคี  ตลอดจนร่วมกับครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยฯ ชุมชน และ สถานประกอบการ 
ต่อไป 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ และ
วิทยาลัยฯ ตามรายวิชาที่ เรียนทั่วไป หรือรายวิชาโครงการ โดยในระดับ ปวช. จ านวนไม่เกิน 3-5 คน ต่อผลงาน 1 
ชิ้น และ ระดับ ปวส จ านวนไม่เกิน 2-4 คน ต่อผลงาน 1 ชิ้น 
  6.1.2. นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และหรือครูฝึกในสถานประกอบการ น าผลงาน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์  โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเข้าร่วมประกวด เผยแพร่ ทั้งในระดับสถานศึกษา 
ระดับชุมชน  ระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผลงานทั้งหมด 
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   6.1.3. นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และหรือครูฝึกในสถานประกอบการ น าผลงาน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์  โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผลงานทั้งหมด 
          6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้เรียน ครูผู้สอน และหรือครูฝึกในสถานประกอบการ มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และวิทยาลัยฯ โดยมีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด 
ระดับภาค  และระดับชาติ 
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวช้ีวัดผล
การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตาม
โครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน / เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

8.  งบประมาณ..........22,800................................บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
1. ค่าท าป้ายโครงการ 3 ม. x 1.2 ม.  1,500 
2. ค่าเข้าเล่มเอกสาร 20 เล่ม x 70 บาท 1,400 
3. ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 50 บาท 5,000 
4. ค่าอาหารว่าง 100 คน x 25 บาท 2,500 
5. ค่ายานพาหนะ 1,600 กม. X 4 บาท 6,400 
6. ค่าวัสดุสาธิตทดลองชิ้นงาน 20 ชิ้น x 300 บาท  6,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เรียน และครูผู้สอน ตลอดจนครูฝึกในสถานประกอบการ และประชาชนในชุมชน มีผลงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของ
ชุมชน และสถานประกอบการ และบริบทของวิทยาลัยฯ 
 9.2 ผู้เรียน และครูผู้สอน ตลอดจนครูฝึกในสถานประกอบการ และประชาชนในชุมชน ได้น าผลงานฯ                  
ไปใช้ประโยชน์ในวิทยาลัยฯ ชุมชน และสถานประกอบการ 
 9.3 วิทยาลัยฯได้น า ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไป
เผยแพร่ต่อสาธารณชนในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษาทั้งระบบปกติ และระบบทวิภาคี จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ และ
วิทยาลัยฯ ตามรายวิชา  ที่เรียนทั่วไป หรือรายวิชาโครงการ โดยในระดับ ปวช. จ านวนไม่เกิน 3 -5 คน ต่อผลงาน 
1 ชิ้น และ ระดับ ปวส.  จ านวนไม่เกิน 2-4 คน ต่อผลงาน 1 ชิ้น 
 10.2  นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และหรือครูฝึกในสถานประกอบการ น าผลงาน นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเข้าร่วมประกวด เผยแพร่ ทั้งในระดับสถานศึกษา 
ระดับชุมชน ระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผลงานทั้งหมด 
10.3  นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และหรือครูฝึกในสถานประกอบการ น าผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
โครงงานวิทยาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผลงานทั้งหมด 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายสัจกร   ทองมีเพชร) 
             ต าแหน่ง หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                      (นายวันชัย  พันเรือง) 
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   
    เทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่เวทีสากล 
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โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม 
 

1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสัจกร ทองมีเพชร  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 3.1 สนองนโยบาย ()  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     ()  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     () แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
           1. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับ
ขีดความสามารถ ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญให้สามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยี
และสังคมยุคใหม่  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิต
และบริการเป้าหมาย 
          2. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาหลักประกัน
และความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 
   () นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
   () นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ 
ทั้งด้านการ จัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทั นสมัย และมี
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
   ()  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   1. ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
   2.สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
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   3. ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการ
อาชีวศึกษา 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ       (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
( )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 

3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  หัวข้อ 3.2 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  CVM: เป้าหมายที่ .................................................................................... ... 
  กิจกรรมที่ ................................................................................................................  

 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่สากล 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้     เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 ตามที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการท าเป็นชิ้นงาน หรือโครงงาน จึงได้
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะครูผู้สอนด้านการท าวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ให้กับครูผู้สอนในสาขา
วิชาชีพต่างๆ เพ่ือน าเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี ความรู้ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการวิจัยในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือให้ครูผู้สอน และ ผู้เรียน ทุกคนสามารถจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนได้ 
           5.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกคนสามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาผู้เรียนในชั้นเรียนของตนจากการท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 
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           5.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีวิธีการ หรือสื่อ-นวัตกรรม เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว ยั่งยืนหรือ
แก้ปัญหาผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ช้า หรือไม่เข้าใจได้ 
          5.4 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถต่อยอดท าการวิจัยวิธีการ หรือสื่อ-นวัตกรรม ให้กลายเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ              
หรือ  Best Practice ได ้
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1 ครูผู้สอนสามารถให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษา ส่งผลให้มีผลงานวิจัยประเภทต่างๆ ของผู้เรียน
แต่ละสาขาวิชา มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 20  ผลงานต่อปี   
          6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ด้านทฤษฎี และทักษะในการท าวิจัย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
7.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังขั้นตอนการด าเนินงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวช้ีวัดผล
การ

ด าเนินงาน 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตาม
โครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน / เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ..........20,150................................บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
1. ค่าท าป้ายโครงการ 3 ม. x 1.2 ม.  1,500 
2. ค่าวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 16 ชม. 9,600 
3. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 50 บาท 2,500 
4. ค่าอาหารว่าง 50 คน x 25 บาท 1,250 
5. ค่าเข้าเล่มเอกสาร 50 คน x 710 บาท  3,500 
6. ค่าท่ีพัก  1 คืน x 800 บาท 800 
7. ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 คน x 1,000 บาท 1,000 
 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูผู้สอน มีความรู้ และทักษะในการท าวิจัย  สามารถให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาให้ผู้เรียนจัดท า
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ส าเร็จ 
          9.2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่เกิดจากผู้เรียน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  มีประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม 
          9.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน  สามารถส่งเข้าประกวดแข่งขันในระดับต่างๆได้ ทั้งในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติ 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ด้านทฤษฎี และทักษะในการท าวิจัยอาชีวศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
          10.2 ครูผู้สอนสามารถให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษา ส่งผลให้เกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ของ
ผู้เรียน  แต่ละสาขาวิชา มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 20  ผลงานต่อปี 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายสัจกร   ทองมีเพชร) 
                  ต าแหน่ง หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นายวันชัย  พันเรือง) 
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการสร้างเครือข่ายการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสัจกร ทองมีเพชร  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
         

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย ()  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
             ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหม ายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ 
ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและ
จุดเด่น ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ 
น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ใน
เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อม
ล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
   ( )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป้าหมายที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิต และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อ
เทียบกับภาครัฐเพ่ิมขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพ่ิมขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพ่ิมขึ้น นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น  และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
เพ่ิมขึ้น เป็นต้นโดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตาม
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
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เป้าหมายที่ 2 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา   ให้สามารถจัด
การศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือจัดรายการ เพ่ือ
การศึกษาเพ่ิมขึ้น สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
และได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน 
  () แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
         การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญให้สามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและ
สังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและ
บริการเป้าหมาย 
  () นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
          ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้ผู้
จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
   () นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
          ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
  ()  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           1. ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
   2.สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
   3. ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการ
อาชีวศึกษา 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ       (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
( )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3  
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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  หัวข้อ 3.2 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  CVM: เป้าหมายที่ .............................................................. .............  
  กิจกรรมที่ ...........................................................................  
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่สากล 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้     เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยทางการศึกษา               
เพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดท าโครง
ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ การท าวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะและความช านาญในการท าวิจัยให้มีคุณภาพต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่สาธารณชน 
 5.2 เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้การน าเสนอผลงาน 
 5.3 เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์มีการท างานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
 5.4 เพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติคุณเจ้าของผลงานวิจัย 
 5.5 เพ่ือสร้างเครือข่ายงานวิจัยให้กว้างขวางในระดับชาติ 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา จ านวน  60  คน 
          6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติ ด ต่ อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5. ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน / เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ..........19,200................................บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

1. ค่าท าป้ายโปสเตอร์ 1.2 ม. x 1.5 ม. X 30 คน 15,000 

2. ค่าเข้าเล่มเอกสาร 60 เล่ม x 70 บาท 4,200 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยการอาชีพไชยามีงานวิจัยที่มีคุณภาพจากครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 60 คน ได้รับการ
พัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยทางการศึกษา 
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับ
อาชีวศึกษา  และระดับชาติ 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายสัจกร   ทองมีเพชร) 
                     ต าแหน่ง หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายวันชัย  พันเรือง) 
          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 

          ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชย 
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พันธกิจที่ 4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
                 ด้านวชิาการและการบริการ 

                     วิชาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 1   สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
                ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ 
                สถานประกอบการและตลาดแรงาน 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
        หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
   CVM : เป้าหมายที่ 4  ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย  สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
สถานประกอบการใช้ในปัจจุบัน  ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลและ
โลกอนาคต  
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 1  บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอาชีวศึกษา ก าหนดให้วิทยาลัยในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทุกแห่ง จัดรูปแบบการเรียนการสอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดย
มาตรฐานที่ 2 ก าหนดให้สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและชุมชนนั้น 
 วิทยาลัยการอาชีพไชยาได้ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในระดับฝีมือและ ระดับเทคนิค สามารถปฏิบัติงาน
อาชีพได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความ
ต้องการของเศรษฐกิจและสังคม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1  เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่  

             เปลี่ยนแปลงไป 

5.2  เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นหลากหลาย เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3  เพ่ือนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตาม 

             สมรรถนะสาขาวิชา 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

อาชีวศึกษาแห่งชาติ ทุก 5 ปี 
6.2  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ   

อาชีวศึกษาแห่งชาติ ทุก 5 ปี 
 6.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความ
ยืดหยุ่นหลากหลายเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ท้องถิ่น 
 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวช้ีวัดผล
การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

 

8.  งบประมาณ............10,,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- วัสด/ุเอกสาร  10,000 

รวม  10,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนามีความยืดหยุ่น หลากหลาย เอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้เรียน  ชุมชน และ
สถานประกอบการ 

9.2  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามสมรรถนะ    
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ  

                  (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ) 
                     ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

                     (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  

                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 

                             ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
        หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM : เป้าหมายที่ 4  ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย  สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถาน
ประกอบการใช้ในปัจจุบัน  ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลและโลก
อนาคต 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับการต้องการของสถานประกอบการ ก าหนดให้สถานศึกษา
ด าเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยก าหนดรายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยให้มีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มีการ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทดลองใช้หลักสูตร มีการประเมิน
หลักสูตร และมีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาไม่เกิน 3 ปี ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวน
สาขางานที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา มี
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน งาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป  

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1 เพ่ือส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
5.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5.3 เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
5.4 เพ่ือประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
5.5 เพ่ือให้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วไปใช้จัดการเรียนการสอน 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
      อาชีวศึกษาแห่งชาติ ทุก 5 ปี 
6.2  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ   
      อาชีวศึกษาแห่งชาติ ทุก 5 ปี 
6.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความ
ยืดหยุ่นหลากหลายเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ท้องถิ่น 

 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการตาม
โครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงานสรุปผล
ระหว่างและ
หลังการด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ............20,,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- วัสด/ุเอกสาร  20,000 

รวม  20,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.2   สถานศึกษา ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในการจัดอาชีวศึกษา ตามนโยบายส านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา มาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
      9.2  ครู ได้น าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาไปจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะตรงมาตรฐานระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
      9.3 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรรายวิชาสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการได้ สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษา
สอดคล้อง 

  

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ) 
              ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                           ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
            หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM : เป้าหมายที่ 4  ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย  สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถาน
ประกอบการใช้ในปัจจุบัน  ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลและโลก
อนาคต 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา มาตรฐานที่ 2 ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่
หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาในระดับแผนก
วิชาบูรณาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                      
           5.2  เพ่ือประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา 

5.4 เพ่ือคัดเลือกผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาของสถานศึกษา 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1 พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแห่งชาติ 
ทุก 5 ปี 
          6.2  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษา
แห่งชาติ ทุก 5 ปี 
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6.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความ
ยืดหยุ่นหลากหลายเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ท้องถิ่น 
 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการตาม
โครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงานสรุปผล
ระหว่างและ
หลังการด าเนิน
โครงการ 

 

 
8.  งบประมาณ............20,,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- วัสด/ุเอกสาร  20,000 

รวม  20,000 
 



210 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 สถานศึกษา ได้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะ

อาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

9.2 ครูได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะมี
สมรรถนะตรงมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

9.3  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรวิชาสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการได้ 

 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ) 
                     ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                      (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
         หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM : เป้าหมายที่ 4  ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย  สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถาน
ประกอบการใช้ในปัจจุบัน  ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลและโลก
อนาคต 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่  4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ 
 

3.5   หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
การจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ 

มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ครูจะต้องมีศักยภาพใน
การจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตรและ มาตรฐานการศึกษาชาติ และ 
สถานศึกษามีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษางบุคลากรทุ กฝ่าย
จะต้องเข้ามามีสภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถแสดงถึงการพัฒนา
ตนเองก้าวไกลตามความต้องการจนถึงระดับสากล 
  ภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการสถานศึกษา ก็คือ การนิเทศ โดยเฉพาะการ
นิเทศภายใน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะช่วยแก้ไชปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องด้าน
วิชาการให้มีการพัฒนา และส่งเสริมให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงควรมีการนิเทศติดตามให้กิจกรรม
การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1  เพ่ือนิเทศการสอนของครู ให้การสนับสนุนพัฒนางาน สร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนาการสอน 

 5.2  เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
ทุก 5 ปี 
6.2  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ ทุก 5 ปี 
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6.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความ
ยืดหยุ่นหลากหลายเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ท้องถิ่น 

 
 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ............20,,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- วัสด/ุเอกสาร  20,000 

รวม  20,000 
 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1    บุคลากรครูพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน  
9.2    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
9.3  บุคลากรครูมีขวัญและก าลังใจในการสอนเพิ่มข้ึน 

 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ) 
              ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                      (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                              ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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กลยุทธ์ที่  2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
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โครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นางกิตติยา มากมูล งานห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (  /  )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 

         ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(  /  )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง 
        การเรียนรู้ 
(  /  )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(  /  )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(  /  )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(  /  )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

             ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (  / )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (  / )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  4 
   ประเด็นการประเมิน ด้าน การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
   หัวข้อ 4.3  ด้านห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  CVM: 4. จัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  (Career & Entrepreneurship  
                               Center : CEC)  

กิจกรรมที่ 4.4 ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 

3.4  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ  
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้     เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 ห้องเรียนอาชีพเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความรู้และทักษะด้านอาชีพ เรียนจบแล้ว
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ทันที หรือน าผลการเรียนไปโอนผลการเรียนหรือเทียบ โอนความรู้และ
ประสบการณ์ตามหลักสูตร สพฐ. และ สอศ. สอดคล้องกับระบบคุณวุฒิแห่งชาติโดยมีรูปแบบ การจัดการศึกษา
ห้องเรียนอาชีพ 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1   เพ่ือสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษากับภาคีเครือข่ายโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ 
 5.2  เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของส านักงาน  

      คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบูรณาการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
5.3  จัดการเรียนการสอนเพ่ือการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือการจัดการศึกษา อย่างน้อย 5 
สถานศึกษา 
  6.1.2  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้รับการพัฒนาครบทุกสาขาวิชา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและมีคุณภาพ 
  6.2.2   นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความรู้และทักษะด้านอาชีพ สามารถน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้หรือน าผลการเรียนไปโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรอาชีวศึกษา 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน / เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ  13,575.บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ
ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15  คน x 25  บาท 

375 

2. สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงาน โครงการ
ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
20 คน x 25 บาท 

500 

3. ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
20  คน x 25 บาท 
2. ค่าไวนิลโครงการ 

500 
 

1,200 
4. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพใน 1.  ค่าพาหนะในการเดินทาง  
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สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 2. ค่าวัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน 10,000 

5. สรุปและรายงานผล ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Key Partner) 1. ค่าจ้างจัดท าเอกสารรูปเล่ม 1,000 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความรู้และทักษะด้านอาชีพ สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้  
หรือน าผลการเรียนไปโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาต่อไป 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว  

10.2  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการ 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางกิตติยา  มากมูล) 
              ต าแหน่ง หัวหน้างานห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                             ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
            หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM : เป้าหมายที่ 4  ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย  สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถาน
ประกอบการใช้ในปัจจุบัน  ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลและโลก
อนาคต 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดเป็นบทบาทหน้าที่หลักที่ส าคัญของวิทยาลัยการอาชีพไชยา

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา ในการพัฒนาอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
เรียนรู้ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษาในการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยสนับสนุนการมีชีวิต และร่วมมือแก้ปัญหาความ
ยากจน 

ดังนั้น เพ่ือให้สอดรับนโยบายดังกล่าว โครงการพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จึง
ควรเร่งด าเนินการเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม อันเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง เป็นการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างมีคุณค่า ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ สอดรับกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
1.  เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2.  เพื่อพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 3. เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง 
 4.  เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพแก่ประชาชน สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีพและ 
               การประกอบอาชีพ 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

ทุก 5 ปี 
      6.2  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษา
แห่งชาติ ทุก 5 ปี 
 6.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความ
ยืดหยุ่นหลากหลายเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ท้องถิ่น 

 
 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวช้ีวัดผล
การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 
 

8.  งบประมาณ............10,,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- วัสด/ุเอกสาร  10,000 

รวม  10,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   จ านวน 1,000  คนมีความรู้ ความสามารถ

ด้านวิชาชีพ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 

 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ) 
           ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                           (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                             ต าแหนง่ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                             ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับการให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมและ 
                ชุมชน 
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โครงการอาชีวะอาสา 

 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ  หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
()  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
          ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
()  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(   )   นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
          นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
          หลักธรรมาภิบาล 
(   ) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
() นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
()  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      ( )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
( )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
           วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับความต้องการใน
ศตวรรษที่ 21 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
 พันธกิจข้อที่ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
              ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
วิชาชีพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการก าลังคนของประเทศ นอกจากนี้ ยังผลิตก าลังคนให้เป็นพลเมืองที่ดีใน
อนาคต เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะ รู้จักเสียสละ มีจิตสาธารณะ สามารถน าความรู้ในสาขาวิชาชีพ
ที่เรียนมาช่วยเหลือสังคมได้ ทั้งยังได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมต่อสังคมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตามนโยบายของรัฐบาล 
          ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ จึงเล็งเห็น
ความส าคัญการส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ออกบริการชุมชน 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
          5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเสียสละ มีจิตสาธารณะ 
          5.2 เพื่อน าความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เรียนมาช่วยเหลือและพัฒนาสังคม 
          5.3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนักเรียนอาชีวะ 
  

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
                 6.1.1 สถานศึกษาจัดโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
                 6.2.1.ผลการออกให้บริการอยู่ในระดับดีมาก 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8.งบประมาณ......................บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) งบด าเนินการจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
บริการตรวจเช็คยานพาหนะ  บริการแนะน าเส้นทาง   
บริการจุดพักผ่อน บริการกาแฟและเครื่องดื่ม   

รวม   
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           9.1 เกิดชุมชน สังคม ที่มีความเข้มแข็ง  
           9.2 ช่วยลดรายจ่ายบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานจากโครงการ 
           9.3 ภาพลักษณ์ท่ีดีของสถานศึกษาส่งผลต่อการเพ่ิมผู้เรียน  
  

 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 

 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นายณรงค์   แก้วกาฬสินธุ) 
          ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                       (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ) 
          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนารูปแบบและการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ  หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย ( )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
()  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
          ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
()  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(   )   นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
       นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
        หลักธรรมาภิบาล 
(   ) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
() นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                                        ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
()  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      ( )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
( )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับความต้องการใน
ศตวรรษท่ี 21 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
 พันธกิจข้อที่ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
               จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
ในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้เปลี่ยนตาม ดังนั้นการให้ความรู้ ทักษะในการบ ารุงรักษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับคน จากเหตุผลข้างต้นวิทยาลัยการอาชีพไชยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการ
ก าลังคนของประเทศ นอกจากนี้ ยังผลิตก าลังคนให้เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
อาชีวะ รู้จักเสียสละ มีจิตสาธารณะ สามารถน าความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เรียนมาช่วยเหลือสังคมได้ ทั้งยังได้
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมต่อสังคม 
       ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ จึง
เล็งเห็นความส าคัญ การส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ออกบริการชุมชน 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
          5.1เพ่ือพัฒนารูปแบบและปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
 5.2เพ่ือให้บริการซ่อม สร้างและยกระดับความรู้แก่ประชาชนในการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายตามนโยบาย
รัฐบาล 
 5.3เพ่ือน านักเรียนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับชุมชน 
 5.4เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 
 5.5เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการอาชีวศึกษาอันจะน าไปสู่การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

                 6.1.1 จัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix It Center)ตามจ านวนที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                 6.1.2  นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 60 คน 
        6.1.3  ผู้เข้ารับบริการจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(Fix It Center) ไม่น้อยกว่าศูนย์ละ  200 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
                 6.2.1 นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในสาขาวิชาที่เรียนมาสร้างความมีจิตอาสาพัฒนาสังคม 
        6.2.2 ประชาชนสามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ตามนโนบายของรัฐบาล 
 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังขั้นตอนการด าเนินงาน (FlowChart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตวัชีว้ดัผลการ

ด าเนินงาน 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการตาม
โครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงานสรุปผล
ระหว่างและ
หลังการด าเนิน
โครงการ 
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8.งบประมาณ......................บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) งบด าเนินการจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช่อิเล็ก   
ทรอนิกส์    

รวม   
 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           9.1 เกิดศูนย์บริการวิชาการ และวิชาชีพขึ้นภายในชุมชน 
           9.2 ประชาชนผู้เข้ารับบริการ เกิดองค์ความรู้ ทักษะสู่การประกอบอาชีพต่อไป 
           9.3 ลดรายจ่าย ให้กับผู้เข้ารับบริการ 
  

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายณรงค์   แก้วกาฬสินธุ) 
          ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 
    ลงชื่อ............................................................. ...ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายวิรชัชาติ  ฉิมพานะ) 
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย  

ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ  หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
()  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
          ยุทธการพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
()  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(   )   นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
          นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
          หลักธรรมาภิบาล 
(   ) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
() นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
()  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      ( )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
( )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเดน็การประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์                                                         
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับความต้องการใน
ศตวรรษท่ี 21 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
 พันธกิจข้อที่ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตผุล    มีภมูิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

     เง่ือนไขความรู ้   เง่ือนไขคณุธรรม 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
              วิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นสถานศึกษาที่ได้ด าเนินการจัดการเรียน การสอนสายวิชาชีพ ที่
ตอบสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมันคงของรัฐ โดยด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับในปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยการอาชีพไชยามี
เป้าหมายในการฝึกอบรมความรู้และวิชาชีพ เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพในการประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
          5.1 เพื่อยกระดับความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ 
 5.2 เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

                 6.1.1 จัดการอบรมอาชีพอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
                 6.1.2  นักเรียน ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 20 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1  นักเรียน นักศึกษาได้ยกระดับความรู้ และทักษะด้านวิชาชีพ 
 

 
 
 
 



235 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

 

8.งบประมาณ......................บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) งบด าเนินการจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
ส ารวจความต้องการของโรงเรียน   
ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม   

รวม   
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          9.1 นักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ได้
ชีวิตประจ าวัน และต่อยอดไปยังการประกอบอาชีพ       
  
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายณรงค์   แก้วกาฬสินธุ) 
       ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                              (นายวริัชชาติ  ฉิมพานะ) 
    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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พันธกิจที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ  
                  ก าลังคนด้านวิชาชีพสู ่
                  ความเป็นเลิศ 
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กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพของสาขาต่าง ๆ 
                           ให้เป็นศูนยค์วามเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 

(Excellent Center) 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2565  
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสุวารี  บุญทรง    หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

  โครงการ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการ ตามภาระงานประจ า 
  โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
  โครงการ พิเศษ  (ไม่ใช้ งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
            หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
3.4   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา และส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  มีการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ แก่
ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา     โดย
ก าหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
ประสบการณ์การท าธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ 
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต โดยก าหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์     
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนาทักษะของครูและผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ  
5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

 5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ปีงบประมาณ 2565 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา มีประสิทธิภาพในการพัฒนา

ทักษะของครูและผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ปีงบประมาณ 2565 
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บ่มเพาะ 

ไม่น้อยกว่า 100 ราย ปีงบประมาณ 2565 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการและการเขียน
แผนธุรกิจ สามารถประกอบธุรกิจระหว่างเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

6.2.2 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา ผ่านการประเมินศักยภาพศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ระดับ อศจ. ระดับ 3 ดาว ระดับภาค ระดับ 4 ดาว และ
ระดับชาติ ระดับ 5 ดาว 
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6.2.3 ผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองหลังส าเร็จการศึกษา 
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาขอ้มูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการตาม
โครงการ 

6.  สรุปผลการ
ด าเนินงาน /เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงานสรุปผล
ระหว่างและ
หลังการด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ.............3,200..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  90,000 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูให้มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 

 10,000 

2. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  10,000 
3. โครงการส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา  20,000 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

 5,000 

5. โครงการนิเทศติดตามให้ค าแนะน า ปรึกษา แก่ผู้เช้ารับการบบ่มเพาะ  5,000 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ  40,000 

รวม  90,000 
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9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผน
ธุรกิจ สามารถประกอบธุรกิจระหว่างเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
 9.2 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้เข้า
รบัการบ่มเพาะ ปีงบประมาณ 2565 
 9.3 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา ผ่านการประเมินศักยภาพ          
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ระดับ อศจ. ระดับ 3 ดาว ระดับภาค ระดับ 4 ดาว 
และ ระดับชาติ ระดับ 5 ดาว 
10.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 10.1 การนิเทศติดตามการด าเนินงานของผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ ภายในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีงบประมาณ 2565 
 10.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2565 
 10.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ
ไชยา ปีงบประมาณ 2565 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสุวารี  บุญทรง) 
                 ต าแหน่ง หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                      (นายวันชัย  พันเรือง) 
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายณรงค์    หวังอีน) 
     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                    ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพดจิิทัล และภาษาอังกฤษ 
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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  
"วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ในส่วนราชการ" 

    
1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นางวรรณวิมล  คงชู  หัวหน้างานการเงิน 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายข้อ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
         หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
( )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิสนบัสนนุใหม้ีการบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา  
  หัวข้อ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   และ 
  สอดคล้องกับ นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ หัวข้อ หลักการท างาน “สร้างความเชื่อมั่น 
และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้หลักการ T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งใน
เชิงกระบวนการท างานและกระบวนการ ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่าง ๆ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
  การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ให้มีความถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบใน
การควบคุม ก ากับดูแลให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ความส าคัญในการบริหารงาน
ด้านการเงิน การงบประมาณ และการพัสดุ ให้มีความถูกต้องและสอดคล้อง กับข้อก าหนดของกฏระเบียบนั้น 
ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพเพียงพอไม่มีความเสียหายต่อการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน ซึ่งได้แก่ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ และกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ส่วนราชการจึง
มีความจ าเป็นต้องมีการจัดระเบียบ หรือจัดระบบงานมิติต่าง ๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่การจัดอัตราก าลัง การ
แบ่งแยกงานหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงานตามปริมาณที่เหมาะสม การจัดท า หรือจัดให้มีคู่มือ แนว
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ การตรวจสอบในกระบวนการ โดยเฉพาะที่ส าคัญได้แก่ การตรวจสอบเอกสารเพื่อการเบิก
จ่ายเงิน การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน การติดตามผลส าเร็จ หรือการติดตามประเมินผลงานเพ่ือการปรับปรุง และ
ป้องกันความเสียหายจากการใช้จ่ายเงิน กระบวนการเหล่านี้ล้วนมีความส าคัญอย่างยิ่ง และเป็นการส่งเสริมให้เกิด
วินัยทางการเงิน การคลัง และจะส่งผลโดยตรงต่อการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับองค์กร ผู้บริหาร และบุคลกรทาง
การศึกษาท้ังด้านความรับผิดทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญา จึงมีความจ าเป็นที่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
จ าเป็นต้องรู้เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ในส่วนราชการ 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและข้าราชการครูของสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
5.2 เพ่ือเน้นการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 

  



246 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหารและข้าราชการครู ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้รับการพัฒนาตนเอง จ านวน  70 คน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ผู้บริหารและข้าราชการครู ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา  ได้รับการพัฒนาตนเองและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ให้มีประสิทธิภาพขึ้น  

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ

ประชุม 
4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ............17,800..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

ค่าวิทยากรบุคคลภายนอก 1 คน 7 ชั่งโมง  600 บาทx 7ชั่วโมง   4,200  บาท 
ค่ายานพาหนะวิทยากร      350 กม. x 2  x 4  (ไป-กลับ)  2,800   บาท 
ค่าท่ีพัก        จ านวน 1 คน 2 คืนๆ ละ 1,200 2,400   บาท 
ค่าอาหารว่าง     70 คน *2  มือ้ ๆ  ละ 25 บาท 3,500   บาท 
ค่าอาหารกลางวัน       70*1 มื้อ * 50บาท 3,500    บาท 
ค่าไวนิล          350    บาท 
ค่าเกียรติบัตร        70x15  1,050    บาท 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    17,800  บาท 
 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผู้บริหารและข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิมพูนทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
 9.2 ผู้บริหารและข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา มีวินัยทางการเงิน การคลัง ให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
   

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางวรรณวิมล  คงชู) 
                           ต าแหน่ง หัวหน้างานการเงิน 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                       (นางประกาย  ใสสะอาด) 
                   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                              ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารและครู ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
 (ว 9 และ ว10)  

 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นางสาววนิดา  มีธรรม  หัวหน้างานบุคลากร 
 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต โดยสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีโอกาสพัฒนาทักษะอย่าง
เต็มศักยภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับบริบทของ
โลกยุคใหม่ อาทิ ทักษะดิจิทัล รวมถึงการผลิตก าลังคนให้ตรงความต้องการของ
ภาคการผลิตเป้าหมาย 

( )   นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและ
อาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและ
ดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
          พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                       พัฒนาคุณภาพกาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ  
            

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(  ) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน  (  ) ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(   )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  (  ) ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(   )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร   (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
( )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(   )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
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 (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

 

3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคน  
      อาชีวศึกษา (CVM)  
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
  ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา)  
             สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 

   

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 1  บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ที่จะช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษา  ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน เพราะบุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ให้บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้   
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 13  ข้อ 2  การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและความ
คุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตและยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านที่ 3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และการพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนา
หลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1   เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและข้าราชการครูของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในสมรรถนะการปฏิบัติ
หน้าที่ตามเกณฑ์ ว9 และ ว 10  
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ผู้บริหารและข้าราชการครู ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้รับการพัฒนาตนเอง จ านวน 45 คน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้บริหารและข้าราชการครู ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา  ได้รับการพัฒนาตนเองและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียน  



250 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาขอ้มูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

             ด าเนินการตาม
โครงการ 

6.  สรุปผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอผู้บังคับบัญชา 

            รายงานสรุปผล
ระหว่างและ
หลังการด าเนิน
โครงการ 

 
8.  งบประมาณ.....15,026.............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

  ค่าวิทยากรบุคคลภายนอก 1 คน 7 ชั่ง
โมง  

600 บาทx 7ชั่วโมง   4,200  บาท 

ค่ายานพาหนะวิทยากร      500 กม. x 2  x 4  (ไป-กลับ)  4,000 บาท 
ค่าท่ีพัก        จ านวน 1 คน 2 คืนๆ ละ 1,200 2,000   บาท 
ค่าอาหารว่าง     45 คน *2  มื้อ ๆ  ละ 25 บาท 2,250   บาท 
ค่าอาหารกลางวัน       45*1 มื้อ * 80บาท 3,600    บาท 
ค่าไวนิล         ขนาด120*150  324    บาท 
ค่าเกียรติบัตร         45x15  655    บาท 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,026บาท 
 



251 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผู้บริหารและข้าราชการครู ได้รับการพัฒนาความรู้ 

9.2 ผู้บริหารและข้าราชการครู   มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาววนิดา  มีธรรม) 
              ต าแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร 
 
     ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางประกาย  ใสสะอาด) 
                              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
              ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                             (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นางสาววนิดา  มีธรรม  หัวหน้างานบุคลากร 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต โดยสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีโอกาสพัฒนาทักษะอย่าง
เต็มศักยภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับบริบทของ
โลกยุคใหม่ อาทิ ทักษะดิจิทัล รวมถึงการผลิตก าลังคนให้ตรงความต้องการของ
ภาคการผลิตเป้าหมาย 

( )   นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและ
อาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและ
ดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
          พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                       พัฒนาคุณภาพกาลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ  
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
( )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
   

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21  
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ที่จะช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษา  ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน เพราะบุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ให้บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้   
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 13  ข้อ 2  การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและความ
คุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 
และยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านที่ 3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และการ
พัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะใน
ด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริม
ความมั่นคงในชีวิต 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1   เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและข้าราชการครูของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท าข้อตกลง

ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหารและข้าราชการครู ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้รับการพัฒนาตนเอง จ านวน 45 คน 
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  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้บริหารและข้าราชการครู ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา  ได้รับการพัฒนาตนเองและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียน  
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ

ประชุม 
4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ.............14,753..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

ค่าวิทยากรบุคคลภายนอก 1 คน 7 ชั่งโมง  600 บาทx 7ชั่วโมง   4,200  บาท 
ค่ายานพาหนะวิทยากร      353 กม. x 2  x 4  (ไป-กลับ)  2,824 บาท 
ค่าท่ีพัก        จ านวน 1 คน 1 คืนๆ ละ 1,200 1,000   บาท 
ค่าอาหารว่าง     45 คน *2  มื้อ ๆ  ละ 25 บาท 2,250   บาท 
ค่าอาหารกลางวัน       45*1 มื้อ * 80บาท 3,600    บาท 
ค่าไวนิล         ขนาด120*150  324    บาท 
ค่าเกียรติบัตร         37x15  555    บาท 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  14,753 บาท 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผู้บริหารและข้าราชการครู ได้รับการพัฒนาความรู้ ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : 
PA)  เพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  

9.2 ผู้บริหารและข้าราชการครู   มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสาววนิดา  มีธรรม) 
                           ต าแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                       (นางประกาย  ใสสะอาด) 
              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
     ลงช่ือ................................................................ผูอ้นมุตัโิครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 

       ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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กลยุทธ์ที่ 3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการสอนและเทคโนโลย ี
                    สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิชาการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นายกอบเกียรติ   ยังเจริญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ( )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนา ศักยภาพ คนทุกช่วงวัย และการสร้าง สังคม แห่ง

การ   เรียนรู้ 
 (   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
        หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
           การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน       ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
  ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา) 
สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 5 ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองมาตรฐาน
อาชีพจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 
 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
       พันธกิจข้อที่  2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 รัฐบาลมีความตระหนักและให้ความส าคัญกับอาชีวศึกษาเนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่
ผลิตคนเข้าสู่ภาคแรงงานซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม จึงมีนโยบาย
ส าคัญในการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมที่สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลาย วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้มีการเปิดสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง โดย มีการจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียนตามความต้องการที่หลากหลาย เช่น การเรียนการสอนระบบปกติ ระบบทวิภาคี และหลักสูตรระยะ
สั้น ศึกษาระบบทวิภาคี เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เพราะนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติซึ่งได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง และเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ทันที 
 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีความช านาญด้านต่างๆของในรายวิชาการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้าเพ่ิมมาก
ขึ้น  การเรียนการสอนจึงต้องมีการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง  เพ่ือให้สามารถเลือกวัสดุอุปกรณ์
ควบคุมไปใช้งาน  
 ดังนั้น ทางแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ฝึกทักษะในรายวิชาการ
โปรแกรมควบคุมไฟฟ้า 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับสมรรถนะทางวิชาชีพในวิชาการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า 
 5.2  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับสมรรถนะทางวิชาชีพในวิชาการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 30 คน 
           6.1.2  จัดซื้อครุภัณฑ์การโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า 5 ชุด 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับสมรรถนะทางวิชาชีพในวิชาการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า 
  6.2.2  ครุภัณฑ์การโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า 
 
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

      
 

      ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรุปผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ.............5,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
-ครุภัณฑ์การโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า 5 ชุด X 100,000 บาท 500,000 

รวม  500,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษา ได้รับสมรรถนะทางวิชาชีพในวิชาการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า 
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  คะแนนการประเมินผลรายวิชาการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า 
    
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายกอบเกียรติ  ยังเจริญ) 
                    ต าแหน่ง หัวหนา้แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                   (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                           ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ    นายกอบเกียรติ ยังเจริญ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
           ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
         หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    กรอบที่ 3 ยกระดับความร่วมมือและเพ่ิมบทบาทในการจัดการศึกษา 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      ( )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
()  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
()  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
()  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 4 ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถาน
ประกอบการใช้ในปัจจุบัน ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลและโลก
อนาคต 
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3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
      พันธกิจข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
        รัฐบาลมีความตระหนักและให้ความส าคัญกับอาชีวศึกษาเนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัด
การศึกษาท่ีผลิตคนเข้าสู่ภาคแรงงานซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม จึง
มีนโยบายส าคัญในการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนา
ตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมที่สามารถประกอบ
อาชีพได้หลากหลายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เพราะนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติ
ซึ่งได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ทันที 
   ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพไชยา โดยฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดโครงการขยาย
และยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชา
และสาขาวิชามีคุณภาพตามที่ก าหนดใน ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 ประกอบไปด้วย การพัฒนาครูนิเทศ การนิเทศประเมินผลผู้เรียนทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ, การปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครองก่อนการฝึกอาชีพ, การส่งครูสาขา
วิชาชีพฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพไชยาน าสู่การปฏิบัติ 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครองก่อนการฝึกอาชีพให้ ผู้ปกครอง ครูนิเทศ และ
นักศึกษารับทราบนโยบาย ข้อปฏิบัติ ตระหนักถึงความส าคัญของการฝึกอาชีพ ก่อนออกฝึกอาชีพ 
 5.2 เพ่ือจัดการปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครองก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ ผู้ปกครอง 
ครูนิเทศ และนักศึกษารับทราบนโยบาย ข้อปฏิบัติ ตระหนักถึงความส าคัญของการฝึกอาชีพ ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 5.3 เพ่ือให้มีการนิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการ 
 5.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และพัฒนาครูผู้สอนในแต่ละ
สาขาวิชาชีพโดยการฝึกประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  
            6.1.1 ผู้ปกครอง และผู้เรียนทวิภาคี จ านวน ร้อยละ 100 เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา และ
ประชุมผู้ปกครองก่อนการฝึกอาชีพให้ ผู้ปกครอง ครูนิเทศ และนักศึกษารับทราบนโยบาย ข้อปฏิบัติ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการฝึกอาชีพ ก่อนออกฝึกอาชีพ  
  6.1.2 ผู้ปกครอง ของผู้เรียนปวช.2 ทุกแผนกวิชา และปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง จ านวน ร้อยละ 100 เข้ารับการปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครองก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ให้ ผู้ปกครอง ครูนิเทศ และนักศึกษารับทราบนโยบาย ข้อปฏิบัติ ตระหนักถึงความส าคัญของการฝึกอาชีพ ก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  6.1.3 ครูนิเทศ เข้าท าการการนิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการ  
ไม่ต่ ากว่า 3 ครั้ง 
  6.1.4 ครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชาชีพโดยการฝึกประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 30  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ผู้ปกครอง ครูนิเทศ และนักศึกษารับทราบนโยบาย ข้อปฏิบัติ ตระหนักถึงความส าคัญของ
การฝึกอาชีพ ก่อนออกฝึกอาชีพ 
  6.1.2 ผู้ปกครอง ครูนิเทศ และนักศึกษารับทราบนโยบาย ข้อปฏิบัติ ตระหนักถึงความส าคัญของ
การฝึกอาชีพ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  6.1.3 ครูผู้สอนและครูนิเทศ ในแต่ละสาขาวิชาชีพ สามารถปฏิบัติการนิเทศ การวัดผล และ
ประเมินผลได้อย่างถูก 
  6.1.4 ครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาประสบการณ์ตรงของแต่ละสาขาวิชาชีพ 
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ............. 90,750..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

8.1 การปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครองก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้ ผู้ปกครอง ครูนิเทศ และนักศึกษา
รับทราบนโยบาย ข้อปฏิบัติ ตระหนักถึงความส าคัญของการฝึก
อาชีพ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
        8.1.1 ค่าวัสดุ และอาหารว่าง 22,500 บาท 
        8.1.2 ป้ายไวนิล 1,000 บาท 

อาหารว่าง 300 คน x 25 บาท 
เอกสาร 300 เล่ม x 50 บาท 
ป้ายไวนิล 1 แผ่น x 1,000บาท 
 

7,500 
15,000 
1,000 

8.2 การปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครองก่อนการฝึก
อาชีพให้ ผู้ปกครอง ครูนิเทศ และนักศึกษารับทราบนโยบาย ข้อ
ปฏิบัติ ตระหนักถึงความส าคัญของการฝึกอาชีพ ก่อนออกฝึก
อาชีพ 
         8.2.1 ค่าวัสดุ และอาหารว่าง 22,500 บาท 
         8.2.2 ป้ายไวนิล 1,000 บาท 

อาหารว่าง 150 คน x 25 บาท 
เอกสาร 150 เล่ม x 150 บาท 
ป้ายไวนิล 1 แผ่น x 1,000 
บาท 

3,750 
22,500 
1,000 

8.3 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ และพัฒนาครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชาชีพโดยการ
ฝึกประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ 
       8.3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง 40,000 บาท 

 ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง 
40,000 บาท 
 

40,000 

รวม  90,750 
 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้ปกครอง ครูนิเทศ และนักศึกษารับทราบนโยบาย ข้อปฏิบัติ ตระหนักถึงความส าคัญของ
การฝึกอาชีพ ก่อนออกฝึกอาชีพ 
  9.2 ผู้ปกครอง ครูนิเทศ และนักศึกษารับทราบนโยบาย ข้อปฏิบัติ ตระหนักถึงความส าคัญของ
การฝึกอาชีพ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  9.3 สถานประกอบการ ครูผู้สอนและครูนิเทศ ในแต่ละสาขาวิชาชีพ มีการนิเทศ การวัดผล และ
ประเมินผลที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ 
  9.4 ครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาประสบการณ์ตรงของแต่ละสาขาวิชาชีพ 
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
           10.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู้ปกครองก่อน
การฝึกอาชีพให้ ผู้ปกครอง ครูนิเทศ และนักศึกษารับทราบนโยบาย ข้อปฏิบัติ ตระหนักถึงความส าคัญของการฝึก
อาชีพ ก่อนออกฝึกอาชีพ 
  10.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการการปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง
ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ ผู้ปกครอง ครูนิเทศ และนักศึกษารับทราบนโยบาย ข้อปฏิบัติ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการฝึกอาชีพ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  10.3 แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการ 
  10.4 แบบรายงานผลการฝึกประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการของครู  
     
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายกอบเกียรติ ยังเจริญ) 
                 ต าแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                  (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                       ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง               
                                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นายกอบเกียรติ   ยังเจริญ หัวหน้าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้า 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ( )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนา ศักยภาพ คนทุกช่วงวัย และการสร้าง สังคม  
         แห่งการเรียนรู้ 
 (   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
         หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
           การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน       ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 5 ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองมาตรฐาน
อาชีพจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 รัฐบาลมีความตระหนักและให้ความส าคัญกับอาชีวศึกษาเนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่
ผลิตคนเข้าสู่ภาคแรงงานซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม จึงมีนโยบาย
ส าคัญในการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมที่สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลาย วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้มีการเปิดสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง โดย มีการจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียนตามความต้องการที่หลากหลาย เช่น การเรียนการสอนระบบปกติ ระบบทวิภาคี และหลักสูตรระยะ
สั้น ศึกษาระบบทวิภาคี เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เพราะนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติซึ่งได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง และเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ทันที 
 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีความช านาญด้านต่างๆของในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเพ่ิมมากข้ึน  
การเรียนการสอนจึงต้องมีการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง  เพ่ือให้สามารถเลือกวัสดุอุปกรณ์ควบคุม
ไปใช้งาน  
 ดังนั้น ทางแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ฝึกทักษะในรายวิชา
มอเตอร์กระแสสลับ 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับสมรรถนะทางวิชาชีพในวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 5.2  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับสมรรถนะทางวิชาชีพในวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ จ านวนไม่
น้อยกว่า 30 คน 
           6.1.2  จัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 10 ชุด 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับสมรรถนะทางวิชาชีพในวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
  6.2.2  ครุภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ศกึษาขอ้มลู             ขอ้มลู 

2.  เสนอ
โครงการ 

            ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดตอ่
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชมุ 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

      
 

      ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรุปผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอ
ผูบ้งัคบับญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหวา่งและ
หลงัการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ.............5,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
-ครุภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 10 ชุด X 50,000 บาท 500,000 

รวม  500,000 
 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษา ได้รับสมรรถนะทางวิชาชีพในวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  คะแนนการประเมินผลรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
  
   
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายกอบเกียรติ  ยังเจริญ) 
                  ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                   (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านสมรรถนะวิชาชีพไฟฟ้า  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นายกอบเกียรติ   ยังเจริญ   หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ( )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนา ศักยภาพ คนทุกช่วงวัย และการสร้าง สังคม แห่ง

การ   เรียนรู้ 
 (   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
         หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
           การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน       ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 5 ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองมาตรฐาน
อาชีพจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 รัฐบาลมีความตระหนักและให้ความส าคัญกับอาชีวศึกษาเนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่
ผลิตคนเข้าสู่ภาคแรงงานซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม จึงมีนโยบาย
ส าคัญในการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมที่สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลาย วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้มีการเปิดสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง โดย มีการจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียนตามความต้องการที่หลากหลาย เช่น การเรียนการสอนระบบปกติ ระบบทวิภาคี และหลักสูตรระยะ
สั้น ศึกษาระบบทวิภาคี เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เพราะนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติซึ่งได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง และเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ทันที 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าได้ก้าวทันการเรียนแนวใหม่
ส าหรับศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมซึ่งจะเป็น
ตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  จึงได้เรียนเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับวิชาชีพ ตาม สาขางานมาบรรยาย ให้ความรู้และทักษะ การประกอบ
อาชีพรวมทั้งทัศนะคติด้านวิชาชีพแก่ นักศึกษาเพ่ือให้ได้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับสมรรถนะทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาชีพช่าง
ไฟฟ้า 
 5.2  เพื่อน าวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับวิชาชีพ ตาม สาขางานมา
บรรยาย ให้ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้า 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 สาขาวิชาช่างๆไฟฟ้า จ านวน  
ไม่น้อย กว่า 50 คน   
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ต่างๆด้านวิชาชีพในสาขาที่เรียน 
  6.2.2  นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน 
   

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวช้ีวัดผล
การ

ด าเนินงาน 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

      

 

      ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ............. 14,400..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

-ค่าตอบแทนวิยากร 18 ชม. X 300 บาท 5,400 
-ค่าอาหารว่าง 65 คน x 25 บาท x 2 วัน 3,250 
-ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 50 บาท 1,500 
-ค่าไวนิลโครงการฯ 1 แผ่น  1,000 

-ค่าจัดจ้างท าเอกสารและเกียรติบัตร 50 ชุด  x  65 คน 3,250 
รวม  14,400 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษา ได้รับสมรรถนะทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้า 
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.2  การรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
   
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายกอบเกียรติ  ยังเจริญ) 
                  ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                   (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                           ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการจัดท าสื่อน าเสนอวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวรสิทธิ์  คงประเสริฐ  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
        หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
           เนื่องจากงานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชีพไชยา  มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานและประชาชน
ที่สนใจในกิจกรรมของวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปยังนักเรียน นักศึกษา ชุมชน สังคม 
ตลอดจนบุคคลภายนอก  
       งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชีพไชยา เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าจัดท าสื่อวีดี
ทัดแนะน าวิทยาลัยการอาชีพไชยา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์  แสดงกิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัยฯได้
ปฏิบัติ รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกด้าน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต่อผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน 
สังคม ตลอดจนบุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือจัดท าวีดีทัดแนะน างวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
          5.2 เพ่ือเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานสู่ชุมชน 
  

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

           6.1.1 จัดท าวีดีทัดแนะน าวิทยาลัยการอาชีพไชยา จ านวนไม่น้อยกว่า 5 นาที 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชีพไชยา มีวีดีทัดแนะน าวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีความพร้อมต่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปยัง
นักเรียน นักศึกษา ชุมชน สังคม ตลอดจนบุคคลภายนอก 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศกึษาขอ้มลู             ขอ้มลู 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดตอ่
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชมุ 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรุปผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอ
ผูบ้งัคบับญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหวา่งและ
หลงัการ
ด าเนิน
โครงการ 

 
8.  งบประมาณ.............30,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- ค่าจ้างจัดท าสื่อวีดีทัดแนะน าวิทยาลัย   30,000 

รวม  30,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  งานสื่อการเรียนการสอนมีวีดีทัด เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีความพร้อมต่อการประชาสัมพันธ์และ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรไปยังนักเรียน นักศึกษา ชุมชน สังคม ตลอดจนบุคคลภายนอก 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายวรสิทธิ์  คงประเสริฐ) 
                                    ต าแหน่ง หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน   
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                  (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                     ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องงานบัญชี  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายจรูญศักดิ์  จันทระ  หัวหน้างานบัญชี 
 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 
                                      ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ 
                                      สิ่งแวดล้อม 

(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
               ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
              การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและ 
                                          คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทาง 
                                          พฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม เตรียมพร้อม 
                                           ก าลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้ง 
                                          พัฒนาหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความม่ันคงใน 
                                          ชีวิต 

(  )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
               นโยบายข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
                                          โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
              หลักการท างาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ  
                                         “TRUST” 

(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                      ด้านการเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ  ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง 
                                          Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula  
                                          Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค 
                                          และตามนโยบาย, การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่า 
                                          สาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  
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3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน   (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร    ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 

3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (CVM)  
  มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา  
  หัวข้อ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   
  
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่วามเป็นเลิศ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงือ่นไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
                  งานบัญชีมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชีของวิทยาลัยการอาชีพไชยา  การบริหารงาน
ดังกล่าวต้องด าเนินไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ แต่จากสภาพปัจจุบันงานบัญชีไม่
มีสถานที่และตู้เก็บเอกสารที่เหมาะสม และเพียงพอ เพ่ือให้การด าเนินงานบัญชีของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และ
บังเกิดผลตามวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบเรียบร้อยไม่ให้เกิดการสูญหายและพร้อมแก่
การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่น ๆ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดเก็บเอกสาร เป็นอย่างดี 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือเก็บรักษาเอกสารไม่ให้หายและเกิดการช ารุดต่อไป 
 5.2 เพ่ือความเรียบร้อย รวดเร็ว สะดวกแก่การใช้งาน 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่งานการบัญชีที่มีการปฏิบัติงานได้ทันเวลา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สถานศึกษามีการจัดก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบ ไม่เกิดการช ารุดสูญหาย สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

 

8.  งบประมาณ...........30,000................บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- ครุภัณฑ ์  30,000 

รวม  30,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมคุณภาพมากขึ้น 
 9.2  การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ เรียบร้อย ไม่สูญหาย พร้อมแก่การตรวจสอบ 
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายจรูญศักดิ์  จันทระ) 
                          ต าแหน่ง หวัหน้างานบัญชี  
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                              (นางประกาย  ใสสะอาด) 
             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
               ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
           (นายณรงค์    หวังอีน) 
                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายนอก ภายใน และพัฒนาระบบเสียงตามสาย  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวดวงพร ปานเจริญ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
        หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
  ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา) 
สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
                  เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพไชยามีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
ภายในวิทยาลัยฯให้คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดทุกคนทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจอัน
ดี พร้อมมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยฯไปยังหน่วยงานและบุคคลภายนอกให้เข้าใจบทบาท
หน้าที่  รวมถึงภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ  ในด้านต่างๆ 
                  งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพไชยา เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายนอก ภายใน และพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพ่ือการบริหารจัดการ ติดต่อสื่อสาร และ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนและรวดเร็ว 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายนอก ภายใน 
 5.2 พัฒนาระบบเสียงตามสาย 
  
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายใน จ านวน  12  จุด จุดกระจายเสียงเสียงตามสาย 
จ านวน 3 จุด และห้องถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ R-Radio Network 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ระบบโทรศัพท์ภายใน จ านวน  12  จุด จุดกระจายเสียงเสียงตามสาย จ านวน 3 จุด และ

ห้องถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ R-Radio Network สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผลการ

ด าเนินงาน 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศกึษาขอ้มลู             ขอ้มลู 

2.  เสนอ
โครงการ 

            ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดตอ่
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชมุ 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรุปผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอ
ผูบ้งัคบับญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหวา่งและ
หลงัการด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ.............50,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- วัสด ุ
- ค่าจ้างซ่อมบ ารุง    

 30,000 
20,000 

รวม  50,000 
 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ระบบโทรศัพท์ภายใน จ านวน  12  จุด จุดกระจายเสียงเสียงตามสาย จ านวน 3 จุด และห้อง

ถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ R-Radio Network สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวดวงพร ปานเจริญ) 
                    ต าแหน่ง หัวหนา้งานประชาสัมพันธ์   
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                               (นางประกาย  ใสสะอาด) 
             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวดวงพร ปานเจริญ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
        โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  

(   )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน   (   )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร      ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนยบ์ริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
                  เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพไชยา  มีหน้าที่ถ่ายภาพ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปยังนักเรียน 
นักศึกษา ชุมชน สังคม ตลอดจนบุคคลภายนอก  
      งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพไชยา เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพไชยา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์  และอ านวยความ
สะดวกให้แก่ครู และนักเรียน นักศึกษา ในการมีภาพกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูปวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
  
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

           6.1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป จ านวน 1 ตัว 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีความพร้อมต่อการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปยังนักเรียน นักศึกษา ชุมชน สังคม ตลอดจนบุคคลภายนอก 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผล

การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8.  งบประมาณ.............35,910..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- กล้องถ่ายรูป รุ่น OLYMPUS E-M10III  35,910 

รวม  35,910 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  งานประชาสัมพันธ์มีกล้องถ่ายรูปที่มีประสิทธิภาพ ท าให้การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ขององค์กรไปยังนักเรียน นักศึกษา ชุมชน สังคม ตลอดจนบุคคลภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9.2 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีความพร้อมในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่

ดีขององค์กรไปยังนักเรียน นักศึกษา ชุมชน สังคม ตลอดจนบุคคลภายนอก  
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวดวงพร ปานเจริญ) 
                     ต าแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   
 
    ลงชื่อ........................................................... .....ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางประกาย  ใสสะอาด) 
             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวดวงพร ปานเจริญ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
            นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
            โดยใช้หลักธรรมาภบิาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน      (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่  5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
           เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพไชยา  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปยังนักเรียน นักศึกษา ชุมชน สังคม 
ตลอดจนบุคคลภายนอก  
       งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพไชยา เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพไชยา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์  แสดงกิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัย
ฯได้ปฏิบัติ จัดท าเป็นจดหมายข่าว วารสาร ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกด้าน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
รายงานให้ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน สังคม ตลอดจนบุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วกัน 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือจัดท าจดหมายข่าว วารสารการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
          5.2 เพ่ือเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานสู่ชุมชน 
  

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

           6.1.1 จัดท าจดหมายข่าว วารสารการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา มีจดหมายข่าว 
วารสารไม่น้อยกว่า 1,000 ฉบับ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีจดหมายข่าว วารสารการประชาสัมพันธ์ของ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีความพร้อมต่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์กรไปยังนักเรียน นักศึกษา ชุมชน สังคม ตลอดจนบุคคลภายนอก 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน / เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

 

8.  งบประมาณ.............30,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- ค่าจดหมายข่าว  

- ค่าวารสาร 

 10,000 

20,000 

รวม  30,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  งานประชาสัมพันธ์มีจดหมายข่าว วารสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีความพร้อมต่อการ

ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปยังนักเรียน นักศึกษา ชุมชน สังคม ตลอดจนบุคคลภายนอก 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวดวงพร ปานเจริญ) 
                      ต าแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                       (นางประกาย  ใสสะอาด) 
                 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่ภายในวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภิญโญ  ทิตระกูล หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 

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

3. ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 3.1  สนองนโยบาย (  ) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
                                                    มนุษย ์
    (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ 
     อาชีวศึกษา 
    (  ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    (  ) นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
     นโยบายข้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและ 
              คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    (   ) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
     พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
    (  ) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผล
ตามนโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE25) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. 
(  ) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน (  ) ยุทธศาสตร์เพ่ิมโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(  ) ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (  ) ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา 
(  ) ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร (  ) ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร 
(  ) ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร 
(  ) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร 
(  ) ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
(  ) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM) 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3 ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐาน การ
อาชีวศึกษา สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ  
  CVM : เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 

3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   พอประมาณ   มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
   เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการ 

 วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งระดับปกติ และระบบทวิภาคี ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่ง
ส าคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพการจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซม
อาคารสถานที่ต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ ทางงานอาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน 
คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ ในการจัด
กิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน จึงต้องด าเนินการ
จัดท าโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขพร้อมทั้งมี
แหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลายมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความ
ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด ส่งผลให้วิทยาลัยฯและนักเรียน 
นักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรียน นักศึกษามี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

5. วัตถุประสงค์โครงการ 
  5.1  เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  5.2  เพื่อให้ห้องเรียน อาคารสถานที่อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยสูงสุด 
  5.3  พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารประกอบตรงตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
การศึกษา 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี จ านวน 1 แผน และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
        6.1.2  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถขับเคลื่อนการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยใช้วงจรเดมมิ่ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 วิทยาลัยการอาชีพไชยามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปีแบบมีส่วนร่วม 
        6.2.2 วิทยาลัยการอาชีพไชยามีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 แบบมีส่วนร่วม 
 
7.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังขั้นตอนการด าเนินงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวช้ีวัดผล
การ
ด าเนินงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2 เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3 ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4 วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5 ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตาม
โครงการ 

6 สรุปผลการ
ด าเนินงาน/เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8. งบประมาณ                            .บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

1. ปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม   

2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่   

3. พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารประกอบ   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  อาคารสถานที่อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง พร้อมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 9.2  พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารประกอบตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
          10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่ภายในวิทยาลัยการ
อาชีพไชยา 
 10.2 จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายภิญโญ  ทิตระกูล) 
                      ต าแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นางประกาย  ใสสะอาด) 
              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการ ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภิญโญ  ทิตระกูล หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 3.1  สนองนโยบาย (  ) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ 
     อาชีวศึกษา 
    (  ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    (  ) นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
     นโยบายข้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและ 
              คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    (   ) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
     พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
    (  ) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผล
ตามนโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE25) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

3.2 สอดคล้องยุทธศาตร์ สอศ. 

 (  ) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน (  ) ยุทธศาสตร์เพ่ิมโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
 (  ) ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (  ) ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา 
 (  ) ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร (  ) ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร 
 (  ) ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร 
 (  ) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร 
 (  ) ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
 (  ) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (CVM) 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   หัวข้อ 3.3 ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐาน การ
อาชีวศึกษา สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ  

  CVM : เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับความต้องการใน
ศตวรรษท่ี 21 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 

 พันธกิจข้อที่ 5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 

3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

   เงื่อนไขความรู้    เงื่อนไขคุณธรรม 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการ 

 วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งระดับปกติ และระบบทวิภาคี ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่ง
ส าคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพการจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซม
อาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ ทางงานอาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน 
คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัด
กิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน จึงต้องด าเนินการ
จัดท าโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขพร้อมทั้งมี
แหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลายมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความ
ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด ส่งผลให้วิทยาลัยฯและนักเรียน 
นักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรียน นักศึกษามี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
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5. วัตถุประสงค์โครงการ 
  5.1  เพื่อให้บริเวณโดยรอบวิทยาลัยฯ มีต้นไม้ให้ความร่มรื่น สวยงาม มีระเบียบส่งผลให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิทยาลัย 
  5.2  เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพบริเวณทางสัญจรให้มีความร่มรื่น สวยงาม สร้างความ
เพลิดเพลินในการเดินทาง 
  5.3  เพื่อบ ารุงรักษา ปรับปรุงต้นไม้ และสวนหย่อมภายในวิทยาลัยฯ 
  5.4  เพื่อดูแลความสะอาดของพ้ืนที่ภายในวิทยาลัยฯ 
  5.5 เพ่ือให้วิทยาลัยฯ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีความพร้อมและปลอดภัย 
  5.6  มีสถานที่เก็บขยะ ตามนโยบายคัดแยกประเภทขยะ 
  5.7 ทาสีฟุตบาท อาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ 
  5.8 ก าจัดวัชพืช เก็บขยะ ตัดแต่งก่ิงไม้ ต้นไม้ใหญ่ ภายในวิทยาลัยฯ 
  5.9  มีป้อมยามรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยของพ้ืนที่ 
  5.10 จัดท าป้ายบอกทาง ป้ายส านักงาน ป้ายอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท างาน
ธุรการ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี จ านวน 1 แผน และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  6.1.2  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถขับเคลื่อนการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยใช้วงจรเดมมิ่ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วิทยาลัยการอาชีพไชยามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปีแบบมีส่วนร่วม 
  6.2.2 วิทยาลัยการอาชีพไชยามีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 แบบมีส่วนร่วม 
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7.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังขั้นตอนการด าเนินงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ตัวช้ีวัดผล
การ
ด าเนินงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2 เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3 ติดต่อประสานงาน             รายงานการ
ประชุม 

4 วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5 ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตาม
โครงการ 

6 สรุปผลการ
ด าเนินงาน/เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8. งบประมาณ                                        .บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

1. ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร   

2. ดูแลความสะอาดของพ้ืนที่ภายในวิทยาลัยฯ   

3 จัดท าป้าย ตัวอักษรพาสวู้ด ในห้องปฏิบัติงาน ห้องเรียน ห้องธุรการ   
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีสภาพแวดล้อมภายที่ดี มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.2  พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจในโครงการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
     10.2  จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นายภิญโญ  ทิตระกูล) 
                         ต าแหน่ง หวัหน้างานประชาสัมพันธ์   
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางประกาย  ใสสะอาด) 
                ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องปฏิบัติงาน   
งานบริหารงานทั่วไป  งานบุคลากรและงานบัญชี  

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภิญโญ  ทิตระกูล  หัวหน้างานอาคาร 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 สนองนโยบาย(   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 
                                      ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

     (   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
               ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
              การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่ 
              เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และ 
    คุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพ 
             สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ 
                                         ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

(  )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
                       นโยบายข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
                        หลักธรรมาภิบาล 

(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
                        หลักการท างาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ  
    “TRUST” 

(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                      ด้านการเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ  ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง  
    Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula  
                                          Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และ 
                                          ตามนโยบาย, การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่า 
                                          สาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  
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3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 
3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา  
  หัวข้อ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   
  
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
                  เนื่องด้วยอาคารส านักงานอ านวยการได้ปรับปรุงการใช้พ้ืนที่ภายในอาคาร  โดยแย่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 
ห้อง  คือ  ห้องปรับแขก  และห้องปฏิบัติงานของงานบริหารงานทั่วไป  งานบุคลากร  และงานบัญชี  ภายในของ
ห้องได้ปรับปรุงใหม่กั้นด้วยกระจก พร้อมทั้งปรับปรุงพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียนสวยงาม ภายใน
ห้องไม่มีพัดลมพนัง  อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ท าให้บรรยากาศไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน   
   งานบริหารงานทั่วไป จึงจัดท าโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องปฏิบัติงาน 
งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร และงานบัญชี  เพ่ือให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงานและสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติงานงานบริหารงานทั่วไป  งานบุคลากร  และงานบัญชี 
 5.2 เพ่ือสร้างเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 มีเครื่องปรับอากาศ ขนาด  32,000  BTU  จ านวน  1 เครื่อง   
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
 
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ

ประชุม 
4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

 

8.  งบประมาณ...........45,000................บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 32,000 จ านวน  
1 เครื่อง 

 45,000 

รวม  45,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น 
 9.2  ผู้ที่ปฏิบัติงานมีบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายภิญโญ  ทิตระกูล) 
                       ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                      (นางประกาย  ใสสะอาด) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                         (นายณรงค์    หวังอีน) 
                      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1   
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวกรณ์ภัสสร    ขาวเนตร์  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
        หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 

3.5   หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
                  เนื่องจากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพไชยา จัดการเรียนการสอนใน 2 สาขาวิชา 
คือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับ ปวช. และสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส.จัดการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงาน
ธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP (Enterprise 
Resource Planning) ส าหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งก าลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดย
ตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์และฝึกให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
จากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี  ใน
ด้านต่าง ๆ 
                  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพไชยา เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  เพ่ือให้ห้องเรียนมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงครบทุกคน ท าให้เกิดทักษะ
และความช านาญ ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 ปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งาน  
 5.2 ซ่อมแซมและพัฒนาระบบปรับอากาศภายในห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งาน จ านวน  30 เครื่องเพ่ือให้
เพียงพอต่อผู้เรียนในการเรียนรายวิชาปฏิบัติ  

6.1.2 ซ่อมแซมและพัฒนาระบบปรับอากาศ จ านวน ๒ เครื่อง ภายในห้องเรียนปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1  เพื่อเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียนในการเรียนรายวิชาปฏิบัติ  



309 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จ านวน  30 เครื่องสามารถใช้งานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 
6.2.2 ซ่อมแซมและพัฒนาระบบปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่องสามารถใช้งานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

8.  งบประมาณ.............420,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง 
- ค่าวัสดุซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เครื่อง 
- ค่าจ้างซ่อมบ ารุง    

2*50,000 
30*10,000 
1*20,000 

100,000 
300,000 
20,200 

รวม  420,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      9.1  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงจ านวน 30 เครื่อง พร้อมใช้งาน 

  9.1.1  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 มีเครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่องพร้อมใช้งาน 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
     10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจจากการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว 
     10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวกรณ์ภัสสร    ขาวเนตร์) 
                             ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 
    ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                           (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นางสาวกรณ์ภัสสร ขาวเนตร์ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 

        ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่  5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ 
       สิ่งแวดล้อม 
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ 
        เรียนรู้     
(  )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
         กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจ 
         หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

 (  )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
         หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการ 
         เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้ 
         มีความรู้ ทักษะและ คุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) 
การศึกษาที่ เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงาน
พิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
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(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 

3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา   
     (CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 

  CVM: เป้าหมายที่ 1 สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท และ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สื่อ 
เทคโนโลยีดิจิทัลทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีแนวทางการ
บ ารุงรักษาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
 

3.4  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้     เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 ในการจัดการเรียนการสอน  สถานศึกษาจะต้องจัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ค้นคว้าให้
เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด  การจัดสภาพแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อ
การศึกษา เมื่อสภาพแวดล้อมดี บรรยากาศดีจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพขึ้น แต่ถ้า
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศไม่ดี จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพลดลง  

ปัจจุบันภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ มี
การช ารุดเสียหายเป็นจ านวนมาก สภาพภายในห้องปฏิบัติการไม่เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน และส่งผล
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานค่อยข้างมากและผ่านการใช้งานมาก 
ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์บางส่วนเกิดการช ารุดเสียหาย  

เพราะฉะนั้นเพ่ือให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกลับมามีสภาพที่พร้อมใช้
งาน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจนี้ขึ้นมา 
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5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือพัฒนาซ่อมแซมคอมเครื่องพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 5.3 เพ่ือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และระบบอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 5.4  เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศในการเรียนการสอนของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
        6.1.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 1 ห้อง 
        6.1.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้  จ านวน 20 เครื่อง 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1 วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าเหมาะสมกับ
สาขาวิชาในสถานศึกษา 
6.2.2  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าที่เหมาะสม 
 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดผล
การ

ด าเนินงาน 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน / เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ...............300,000........................บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
- ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 เครื่อง 10,000*20 200,000 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า + ระบบอินเทอร์เน็ต 100,000*1 100,000 

รวม  300,000 
 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 
9.2 เพ่ือพัฒนาซ่อมแซ่มคอมเครื่องพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติ 
9.3 เพ่ือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และระบบอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้ตามปกติ 
9.3 เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศในการเรียนการสอนของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 รูปเล่มโครงการ 

10.2 เอกสารสรุปการด าเนินงาน 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวกรณ์ภัสสร  ขาวเนตร์) 
                 ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                              ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องโสตทัศนศึกษา  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวรสิทธิ์  คงประเสริฐ  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
        นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
        หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
()  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         ()  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
()  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่  5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
                  เนื่องจากงานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชีพไชยา  มีหน้าที่การให้บริการ สื่อการเรียนการ
สอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดูแลบ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
                  งานสื่อการเรียนการสอน  วิทยาลัยการอาชีพไชยา เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องห้องโสตทัศนศึกษา  เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้บริการใน
การจัดอบรม และประชุม รวมถึงการใช้ห้องเพ่ือการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนและรวดเร็ว 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาให้มีความพร้อมในการให้บริการ 
 5.2 ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องโสตทัศนศึกษา 
  

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาให้มีป้ายแผนฝังผู้บริหาร  
6.1.2 ปรับปรุงระบบภาพและระบบเสียงในห้องโสตจ านวน 2 จุด ติดตั้งกล้องประชุม  

Video Conference 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาให้มีป้ายแผนฝังผู้บริหาร ปรับปรุงระบบภาพและระบบเสียงใน

ห้องโสตจ านวน 2 จุด มีกล้องส าหรับประชุม Video Conference สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษา
ข้อมูล 

            ข้อมูล 

2.  เสนอ
โครงการ 

            ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วาง
แผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการ
ตาม
โครงการ 

6.  สรุปผล
การเนินงาน /  

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 



318 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

8.  งบประมาณ.............100,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- วัสด ุครุภัณฑ์ 
- ค่าจ้างซ่อมบ ารุง    

30,000*2 
20,000*2 

60,000 
40,000 

รวม  100,000 

 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาให้มีป้ายแผนฝังผู้บริหาร ปรับปรุงระบบภาพและระบบเสียงในห้องโสต
จ านวน 2 จุด มีกล้องส าหรับประชุม Video Conference สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นายวรสิทธิ์  คงประเสริฐ) 
                         ต าแหน่ง หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                 (นายศุภชัย  จันทรป์ระดิษฐ์) 
                    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นายกอบเกียรติ   ยังเจริญ หัวหน้าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้า 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ( )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนา ศักยภาพ คนทุกช่วงวัย และการสร้าง สังคม แห่ง

การ   เรียนรู้ 
 (   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
         หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
           การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน       (   )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (   )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 7 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
เหมาะสมกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี ทรัพยากรการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนการ
สอน โดยมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่  5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงือ่นไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5)  (พ.ศ. 2552-2561) 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการสอนและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาห้องเรียน ให้มีความพร้อมให้เกิดความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน และ ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง มีการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามความต้องการที่หลากหลาย 
เช่น การเรียนการสอนระบบปกติ ระบบทวิภาคี และหลักสูตรระยะสั้น ศึกษาระบบทวิภาคี เป็นรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติซึ่งได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนมาเป็น
ระยะเวลานานท าให้ครุภัณฑ์เกิดการช ารุดเสียหาย 

ดังนั้นแผนกวิชาไฟฟ้าจึงจัดท าโครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า   ให้นักเรียน 
นักศึกษา และครูมีครุภัณฑ์ท่ีใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยซ่อมแซมครุภัณฑ์เพ่ือให้
สามารถใช้งานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกชิ้น 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1  ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนในแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  
          5.2  เพ่ือเป็นการจูงใจให้นักเรียน-นักศึกษามีความสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน      

 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนในแผนกวิชาช่างไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หอ้ง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน-นักศึกษามีความสนใจในการเรียนเพ่ิมขึ้น      
 
 



321 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

      
 

      ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 
8.  งบประมาณ............. 50,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

-ซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2 ห้อง X 25,000 บาท 50,000 

รวม  50,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน-นักศึกษามีความสนใจในการเรียนเพิ่มข้ึน      
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาในการพัฒนาห้องเรียน 
  
      ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                    (นายกอบเกียรติ  ยังเจริญ) 
         ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องจัดการเรียนรู้ด้านการน าเสนอสินค้าออนไลน์  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววนิดา  มีธรรม  ครูแผนกวิชาการตลาด 
 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.3 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 
                                          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ 
                                          สิ่งแวดล้อม 

(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
               ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
              การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่ 
              เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และ 
    คุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม เตรียมพร้อมก าลังคนท่ีมีคุณภาพ 
             สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ 
    ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต 

(  )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
                        นโยบายข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ             
                                        โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
              หลักการท างาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ  
    “TRUST” 

(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                     ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง  
    Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula  
    Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และ 
    ตามนโยบาย, การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่า  
    สาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ        ( )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร           (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
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(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ ์คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
()  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 

3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
    หัวข้อ 1.1 ด้านความรู้ 
    หัวข้อ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
       ด้วยห้องเรียน ห้อง 1044  ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการขายออนไลน์ การตลาดเบื้องต้น  การ
ขายเบื้องต้น   ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกทักษะในการน าเสนอสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้นเพ่ือให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เช่นมีการบันทึกภาพขณะน าเสนอ การบันทึกภาพสินค้า หรือสาธิตการใช้สินค้า เพ่ือ
สร้างความน่าสนใจ และสามารถให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  เพ่ือน าไปสู่การหารายได้ระหว่างเรียนและการ
น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้จริง  จากการจัดการเรียนการสอน พบว่าหากผู้เรียนมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่ครบถ้วนก็จะท าให้การฝึกทักษะปฏิบัติบรรลุตามจุดประสงค์ของแต่ละรายวิชาที่เรียน และ
ความสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นทางแผนกวิชาการตลาดจึงเห็นความส าคัญ
ที่จะจัดห้องเรียนด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ในการน าเสนอสินค้าให้โดดเด่น เพ่ือจะได้จัดประสบการณ์
ให้กับผู้เรียนได้โดยตรงและผู้เรียนได้น าความรู้จากห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจในอนาคต 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้อง 1044 ให้เป็นห้องเรียนด้านการน าเสนอสินค้า 
 5.2 เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในสาขาวิชาการตลาด 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ห้องเรียนห้องปฏิบัติการด้านการน าเสนอสินค้าจ านวน 1 ห้อง 
6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้และทักษะในการเรียนรู้ด้านการจัดแสดงสินค้าและวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 
8.  งบประมาณ...........30,000................บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

-  ครุภัณฑ์ กล้องวิดิโอพร้อมขาตั้งในการน าเสนอ
สินค้า 

 30,000 

รวม  30,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ห้องเรียนที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนด้านการน าเสนอสินค้า 
 9.2  นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู้และทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้านการน าเสนอสินค้าและวิชา
ที่เก่ียวข้อง 
 

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาววนิดา  มีธรรม) 
                       ต าแหน่ง ครแูผนกวิชาการตลาด   
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
       (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องจัดการเรียนรู้ด้านการจัดแสดงสินค้า  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางวรรณวิมล  คงชู  ครูแผนกวิชาการตลาด 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 
                                      ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
               ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
              การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่ 
              เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และ 
    คุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม เตรียมพร้อมก าลังคนท่ีมีคุณภาพ 
    สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ 
    ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือ ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

(  )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
               นโยบายข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดย 
    ใช้หลักธรรมาภิบาล 

(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
              หลักการท างาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ  
                                         “TRUST” 

(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                      ด้านการเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ  ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง  
                                          Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula  
                                          Funding โดยการจัด งบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค  
                                          และตามนโยบาย, การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่า 
                                          สาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ        ( )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร           (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
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(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
()  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 

3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา  
  หัวข้อ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   
  

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
       ดว้ยห้องเรียน ห้อง 1041 ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดแสดงสินค้า ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับ 
วิธีการน าเสนอสินค้าหรือความคิดให้แก่ผู้คนทั่วไปได้ พบเห็น โดยหวังที่จะเรียกร้องความสนใจจากบุคคลเหล่านั้น 
และท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด  จึงจัดได้ว่าการจัดแสดงสินค้ามีบทบาท ส าคัญทางด้านการตลาดมาก ซึ่งจาก
การจัดการเรียนการสอนไปหลายรุ่นมีผลตอบรับจากผู้เรียนว่าได้น าความรู้ในวิชาจัดแสดงสินค้าไปใช้จริงในการ
ปฏิบัติงานค่อนข้างมาก ดังนั้นทางแผนกวิชาการตลาดจึงเห็นความส าคัญท่ีจะจัดห้องเรียนด้านการจัดแสดงสินค้า
ให้เด่นชัดเพ่ือจะได้จัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้โดยตรงและผู้เรียนได้น าความรู้จากห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติงาน
ได้อย่างมั่นใจในอนาคต 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้อง 1041 ให้เป็นห้องเรียนด้านการจัดแสดงสินค้า 
 5.2 เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในสาขาวิชาการตลาด 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ห้องเรียนห้องปฎิบัติการด้านการจัดแสดงสินค้าจ านวน  1 ห้อง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้และทักษะในการเรียนรู้ด้านการจัดแสดงสินค้าและ 
                             วิชาที่เก่ียวข้อง 
 



329 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล     
 

       ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ      
 

      ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

     
 

      รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

      
 

     วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนนิการ
ตามโครงการ 

        
 

   ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

           
 

รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 
8.  งบประมาณ...........50,000................บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

-  ครุภัณฑ์ โต๊ะและอุปกรณ์ในการจัดแสดงสินค้า  50,000 

รวม  50,000 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ห้องเรียนที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดแสดงสินค้า 
 9.2  นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู้และทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้านการจัดแสดงสินค้าและ
วิชาที่เก่ียวข้อง 
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางวรรณวิมล  คงชู) 
                    ต าแหน่ง ครูแผนกวิชาการตลาด  
 
              ลงชื่อ................................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ  
        (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                             ต าแหนง่ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
              ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                             (นายณรงค์    หวังอีน) 
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแผนกเทคนิคพื้นฐาน 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนฤเทพ  นิยมทอง หัวหน้าแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.  งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 3.1  สนองนโยบาย (  ) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ 
     อาชีวศึกษา 
    (  ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    (  ) นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
     นโยบายข้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและ 
              คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    (   ) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
     พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
    (  ) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผล
ตามนโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE25) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

 3.2 สอดคล้องยุทธศาตร์ สอศ. 
 (  ) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน (  ) ยุทธศาสตร์เพ่ิมโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
 (  ) ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (  ) ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา 
 (  ) ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร (  ) ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร 
 (  ) ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร 
 (  ) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร 
 (  ) ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
 (  ) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM) 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3 ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐาน การ
อาชีวศึกษา สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ  
  CVM : เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
  พันธกิจข้อที่ 5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
   เงื่อนไขความรู้    เงื่อนไขคุณธรรม 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการ 

 วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งระดับปกติ และระบบทวิภาคี ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่ง
ส าคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพการจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซม
อาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ ทางงานอาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน 
คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัด
กิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน จึงต้องด าเนินการ
จัดท าโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขพร้อมทั้งมี
แหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลายมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความ
ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด ส่งผลให้วิทยาลัยฯและนักเรียน 
นักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรียน นักศึกษามี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

5. วัตถุประสงค์โครงการ 
         5.1  เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
         5.2  เพื่อให้ห้องเรียน อาคารสถานที่อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยสูงสุด 
         5.3  พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารประกอบตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานมีห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
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7.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังขั้นตอนการด าเนินงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ศึกษาข้อมูล 
 

           ข้อมูล 

2 เสนอโครงการ 
 

           ประสานงาน
โครงการ 

3 ติดต่อ
ประสานงาน 

 

           รายงานการประชุม 

4 วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

 

           วางแผนด าเนินการ 

5 ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
 

          ด าเนินการตาม
โครงการ 

6 สรุปผลการ
ด าเนินงาน/เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

          
 

 รายงานสรุปผล
ระหว่างและหลังการ
ด าเนินโครงการ 

 

8. งบประมาณ            300,000                    .บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

1. ปรับปรุงห้องพักครู  100,000 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่  100,000 

3. พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ   100,000 

รวม  300,000 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1  อาคารสถานที่อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง พร้อมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 9.2  พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารประกอบตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
      10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจในโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่ภายใน                 
              วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
       10.2 จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
     

    ลงชื่อ .................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายนฤเทพ  นิยมทอง) 
           ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
 
              ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
    ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายณรงค์  หวังอีน) 
         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                             ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนาปรับปรุงส านักงานฝ่ายวิชาการ  ปีงบประมาณ  2565 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2. ลักษณะโครงการ          โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.2 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 
                                      ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
               ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
              การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่ 
              เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และ 
    คุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม เตรียมพร้อมก าลังคนท่ีมีคุณภาพ 
    สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ 
              ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

(  )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
นโยบายข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล 

(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
              หลักการท างาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ  
    “TRUST” 

(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                      ด้านการเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ  ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง  
    Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula  
                                           Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค 
                                           และตามนโยบาย, การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่า 
                                           สาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้พียงพอ  
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.  
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ        ( )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร           (    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
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()  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 

   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3 ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐาน การ
อาชีวศึกษา สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ  
  CVM : เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้     เงื่อนไขคุณธรรม 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากห้องส านักงานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีชุดโต๊ะท างาน และเก้าอ้ี ที่ใช้งาน
มาเป็นระยะเวลานาน เสื่อมคุณภาพตามอายุการใช้งาน เกิดการช ารุด  จ าเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
ความสะดวกสบาย และส่งเสริมบรรยากาศในปฏิบัติงานท าให้ภูมิทัศน์ของส านักงานเป็นระเบียบสวยงาม ส่งผลดี
ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับบริการ  ที่ปฏิบัติหน้าที่และรับบริการ ณ ห้องส านักงานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
5. .  วัตถุประสงค์โครงการ 
     5.1 เพ่ือปรับปรุงส านักงานฝ่ายวิชาการให้มีสภาพการใช้งานที่ดีและเหมาะสม 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     6.1 เชิงปริมาณ 

           6.1.1 ส านักงานฝ่ายวิชาการ  1  ส านักงาน 

     6.2 เชิงคุณภาพ 
          6.2.1 ฝ่ายวิชาการมีส านักงานที่มีประสิทธิภาพ 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

 

8.  งบประมาณ.........32,000......... บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
ชุดโต๊ะท างาน + เก้าอ้ี     ( 4 ชุด*8,000) 32,000 

 

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
    9.2 มีส านักงานที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน 
    9.1  ส านักงานมีความทันสมัยเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

                               ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ) 

          ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

                                 ลงชื่อ...............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
       (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 

           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ลงชื่อ......................................................... .......ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายณรงค์    หวังอีน) 

                       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
             ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 
2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน

โครงการ 
3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผนด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการตาม
โครงการ 

6.  สรุปผลการ
ด าเนินงาน / เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงานสรุปผล
ระหว่างและหลัง
การด าเนินโครงการ 
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โครงการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาการบัญชี   
ปีงบประมาณ  2565 

 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางจารุวรรณ์  มีธรรม หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

2. ลักษณะโครงการ          โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย ()  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 

         สาระส าคัญ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
()  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
         สาระส าคัญ ยุทธการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
()  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
         สาระส าคัญ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(    )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
       สาระส าคัญ นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุ บ ารุงศาสนา ศิลปะและ 
       วัฒนธรรม 
(     )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
สาระส าคัญ………………………………………………………………………………………………………… 
(     )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        
 สาระส าคัญ………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
( )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน      ( )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    (  )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร       ( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
()  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 

3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ .........2........ 
  ประเด็นการประเมิน ด้าน การจัดการอาชีวศึกษา 
   หัวข้อ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
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3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้     เงื่อนไขคุณธรรม 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการอาชีวศึกษา หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาจ าเป็นต้องบริหารจัดการสภาพแวดล้อม  
อาคาร  สถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ และทันสมัย
สอดคล้องในยุคปัจจุบัน 
         ในการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาการบัญชี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา มีทักษะในการ
เรียนรู้ มีความช านาญในการปฏิบัติซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมจะอ านวยความสะดวก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ และทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องมีการจัดหาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และปรับปรุงห้องเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ เพื่ออ านวยต่อการเรียนรู้เพ่ิมทักษะต่อไป 

5. .  วัตถุประสงค์โครงการ 
      5.1 เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้มีสภาพการใช้งานที่ดีและเหมาะสม 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     6.1 เชิงปริมาณ 
          6.1.1 ห้องปฏิบัติการบัญชีมีประตูอลูมิเนียมบานสวิง จ านวน 2 ห้องเรียน 
          6.1.2 ห้องปฏิบัติการบัญชีมีหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม  จ านวน 2  ห้องเรียน 
    6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 แผนกวิชาการบัญชีมีห้องปฏิบัติการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 
       6.2.2 นักเรียนนักศึกษา ได้ประโยชน์จากห้องเรียนรู้ที่ทันสมัย  สวยงาม น่าอยู่  
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 
 

8.  งบประมาณ.........80,000......... บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
 ประตูอลูมิเนียมบานสวิง     ( 4 บาน*10,000) 40,000 
หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน     (8 บาน*5,000) 40,000 

 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
    9.2 แผนกวิชาการบัญชีได้ปรับปรุงห้องเรียนมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน 
    9.3 แผนกวิชาการบัญชีมีห้องเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตวัชีว้ดัผลการ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศกึษาขอ้มลู             ขอ้มลู 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดตอ่
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชมุ 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการตาม
โครงการ 

6.  สรุปผลการ
ด าเนินงาน / เสนอ
ผูบ้งัคบับญัชา 

            รายงานสรุปผล
ระหวา่งและหลงั
การด าเนิน
โครงการ 
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10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
     10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

                                                       
  ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ  

                                                    (นางจารุวรรณ์  มีธรรม) 
                ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

 
ลงชื่อ... .............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

(นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

         ลงชื่อ................................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                        (นายณรงค์    หวังอีน) 

       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ     นางสาวกรณ์ภัสสร ขาวเนตร์ 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 

        ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง 
         การเรียนรู้     
(  )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
         กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจ 
         หมุนเวียน  และสังคมคาร์บอนต่ า 

            (  )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
         หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลง 
         ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ 
         ทักษะและ คุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) 
การศึกษาที่ เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงาน
พิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )   ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
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(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
  ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา) 
สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 1 สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท และ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สื่อ 
เทคโนโลยีดิจิทัลทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีแนวทางการ
บ ารุงรักษาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
3.4  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
  พันธกิจข้อที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้     เงื่อนไขคุณธรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น นักเรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี จ าเป็นจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่ดีและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน เพ่ือใช้ในการเรียนรู้การค้นคว้าหาความรู้ ปฏิบัติการได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ดีในห้องคอมพิวเตอร์ที่เอ้ืออ านวยต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์   

ปัจจุบันแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่รอการปรับปรุง จ านวน 1 ห้อง ท าให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ห้องอ่ืนๆอ่ืนๆ มีเครื่องท าคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมาหลายปี ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ล่าช้า ไม่
เหมาะแก่ลงโปรแกรมทีใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 

เพราะฉะนั้น เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกลับมามีสภาพที่พร้อมใช้
งาน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนี้ขึ้นมา 
 5.  วัตถุประสงค์โครงการ 

5.1 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5.2 เพ่ือท าระบบไฟฟ้า และระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
5.3 เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศในการเรียนการสอนของนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
        6.1.1 ได้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ จ านวน 1 ห้อง 
        6.1.2 ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดเรียนการสอนของผู้เรียน และครูผู้สอน 
                             จ านวน 41 เครื่อง 

6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติการ สถานที่ศึกษาค้นคว้าเหมาะสมกับ
สาขาวิชาในสถานศึกษา 
  6.2.2  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าที่เหมาะสม 
7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตวัชีว้ดัผล
การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศกึษาขอ้มลู             ขอ้มลู 

2.  เสนอ
โครงการ 

            ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดตอ่
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชมุ 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการ
ตาม
โครงการ 

6.  สรุปผลการ
ด าเนินงาน / 
เสนอ
ผูบ้งัคบับญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหวา่งและ
หลงัการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ...............300,000........................บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับผู้เรียน  

จ านวน 40 เครื่อง 
27,000*40 1,080,000 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับครูผู้สอน  
จ านวน 1 เครื่อง 

27,000*1 27,000 

- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอ้ี  
ส าหรับผู้เรียน จ านวน 40 ตัว 

3,000*40 120,000 

- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอ้ี  
ส าหรับครูผู้สอน จ านวน 1 ตัว 

3,000*1 3,000 

- เครื่องส ารองไฟ จ านวน 41 ตัว 3,000*41 123,000 
- เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก  

จ านวน 1 เครื่อง 
10,000*1 10,000 

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 2 ตัว 23,000*2 46,000 
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 btu  2 เครื่อง  35,000*2 70,000 
- ระบบไฟฟ้า+ระบบเครือข่าย 100,000*1 100,000 
- เครื่องขยายเสียง ขนาด 150 วัตต์ พร้อมล าโพง 
จ านวน 1 ชุด 

15,000*1 15,000 

- โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 ชุด 1,500*1 1,500 
- ตู้ Rack  9U 5,000*1 5,000 
- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบ Smart TV 35,000*1 35,000 

รวม  1,635,500 
 
 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ได้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
9.3 ได้ระบบไฟฟ้า และระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
9.3 ได้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีบรรยากาศในการเรียนการสอนของนักเรียน  
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 รูปเล่มโครงการ 

10.2 เอกสารสรุปการด าเนินงาน 
      
    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวกรณ์ภัสสร  ขาวเนตร์) 
                 ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์) 
                           ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงงานแผนกวิชาช่างยนต์ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีรวัฒน์   ล่องพรหม หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 

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

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 3.1  สนองนโยบาย (  ) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    (  ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ 
     อาชีวศึกษา 
    (  ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    (  ) นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
     นโยบายข้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและ 
     คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    (   ) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
     พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
    (  ) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผล
ตามนโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE25) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่ วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ. 

 (  ) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน (  ) ยุทธศาสตร์เพ่ิมโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
 (  ) ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (  ) ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา 
 (  ) ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร (  ) ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร 
 (  ) ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร 
 (  ) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร 
 (  ) ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
 (  ) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM) 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่ 3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3 ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐาน การ
อาชีวศึกษา สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ  
  CVM : เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

  พันธกิจข้อที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและก าลังคนด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 

3.5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงือ่นไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการ 

 วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งระดับปกติ และระบบทวิภาคี ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่ง
ส าคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพการจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซม
อาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ ทางงานอาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน 
คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัด
กิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน จึงต้องด าเนินการ
จัดท าโครงการดังกล่าว เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขพร้อมทั้งมี
แหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลายมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความ
ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด ส่งผลให้วิทยาลัยฯและนักเรียน 
นักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรียน นักศึกษามี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

5. วัตถุประสงค์โครงการ 

  5.1  เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ แผนกวิชาช่างยนต์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  5.2  เพื่อให้ห้องเรียน อาคารสถานที่อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยสูงสุด มีแสงสว่างที่เพียงพอ 
  5.3  พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน โรงงานปฏิบัติการ และอาคารประกอบตรงตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 แผนกวิชาช่างยนต์  ได้โรงงานฝึกปฏิบัติที่มีแสงสว่างเพียงพอ 
  6.1.2  แผนกวิชาช่างยนต์  ได้โรงงานที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของผู้เรียน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 แผนกวิชาช่างยนต์ มีสถานที่ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสาขาวิชาใน
สถานศึกษา 
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
 
7.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังขั้นตอนการด าเนินงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดผล
การ

ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2 เสนอโครงการ 
            ประสานงาน

โครงการ 
3 ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4 วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5 ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6 สรุปผลการ
ด าเนินงาน/เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8. งบประมาณ            300,000                    .บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงานช่าง
ยนต์ 

 
300,000 

รวม 
 

300,000 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ระบบไฟฟ้าพร้อมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 9.2  พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจในโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในแผนกวิชาช่างยนต์ 
 10.2 จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
       
 
           ลงชื่อ............................................................. ...ผู้เสนอโครงการ 
                 (นายธีรวัฒน์   ล่องพรหม) 
                            ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
       
          ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                (นายศุภชัย   จันทร์ประดิษฐ์) 
                   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
          ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                (นายณรงค์    หวังอีน) 
                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการประเมินและนับรองสมรรถนะตามมาตรฐาน      
               อาชีพแก่ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



352 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

โครงการ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับจังหวัด ระดับภาคใต้ และระดับชาติ 

 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นายกฤษณะ  ไพบูลย์  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
          ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )   นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
          นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
          หลักธรรมาภิบาล 
(   ) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   ) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
()  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 



353 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

 

3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์                                                  
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิตก าลังคนให้มี
ความรู้ทักษะทั้งวิชาการ ตลอดจนการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักท างานเป็นทีม  
อีกทั้งสามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ วิชาชีพหรือกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้
สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้น
การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้นักเรียน
นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความรู้  ความสามารถทางด้านวิชาชีพ วิชาการ และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและ
ความสามารถของตนเองในทุกด้าน 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาในการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 5.2เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถของตนและเกิดประสบการณ์ 
ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ 
 5.3เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะพ้ืนฐานระดับภาค และระดับชาติ ต่อไป    
  

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ  :  ผู้บริหาร ครู  บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาจ านวน  1,185 คน เข้าร่วมโครงการ 

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานระดับจังหวัด ระดับ
ภาคใต้ และระดับชาติ 

6.2 เชิงคุณภาพ :  นักเรียนนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานในระดับภาค และระดับชาติ 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดผล
การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อประสานงาน             รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 

8.งบประมาณ....100,000......คน/บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) งบด าเนินการเงิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ 2565) ภาคเรียนที่  2  ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 
ค่าจัดงานประชุมวิชาการ  40,000.- 
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  30,000.- 
แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน  30,000.- 

รวม  100,000.- 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1ได้เตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา  2564 
 9.2ได้ฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้  ความสามารถของตนและเกิดประสบการณ์ 
ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ 
 9.3ได้ให้นักเรียนนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะพ้ืนฐานระดับภาค และระดับชาติ ต่อไป    
  

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายกฤษณะ   ไพบูลย์) 
              ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 
     ลงชื่อ............................................................ ....ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ) 
          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการตรวจรับการประเมินนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  2565 
 

1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นายกฤษณะ  ไพบูลย์  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
          ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )   นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
          นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
          หลักธรรมาภิบาล 
(   ) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   ) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 
3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
()  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM: เป้าหมายที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์            
 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนา 
 
3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
  โครงการนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทานเป็นโครงการหนึ่งที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเยาวชนไทย ในการที่จะเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้สถานศึกษา เกิดความ  
มุมานะ และพากเพียรประกอบกรรมดีโดยสม่ าเสมอ โดยมีพระราชด าริที่จะพระราชทานรางวัลให้นักเรียน 
นักศึกษาที่ประกอบกรรมดีเหล่านั้น โดยส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและน ามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจ เกียรติยศ ของบุคลากรในสถานศึกษา 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.2เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม  มีความโปร่งใส  และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 5.3เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาดีเด่น  
 5.4เพื่อกระตุ้นสถานศึกษาในการการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
  
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ  :  นักเรียน นักศึกษาจ านวน 2 คน ระดับ ปวช.จ านวน 1 คน และ ระดับ ปวส.จ านวน 1 
คน เข้าร่วมโครงการตรวจรับการประเมินนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา 2565 

6.2 เชิงคุณภาพ :  นักเรียนนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานในระดับจังหวัด และระดับภาค 
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7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (FlowChart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอผู้บังคับบญัชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 

 
8.งบประมาณ....60,000......คน/บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) งบด าเนินการเงิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ 2565)ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

ค่าท าเอกสาร ไวนิล ไปคัดเลือกระดับจังหวัด  25,000.- 
ค่าท าเอกสาร ไวนิล ไปคัดเลือกระดับภาค  25,000.- 
ค่าท าไวนิลเชิดชูเกียรติ  10,000.- 

รวม  60,000.- 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1ได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2ได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  
มีความโปร่งใส  และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 9.3ได้ยกย่องและเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาดีเด่น  
 9.4ได้กระตุ้นสถานศึกษาในการการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
  

10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายกฤษณะ   ไพบูลย์) 
              ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายวิรัชชาติ  ฉิมพานะ) 
          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายณรงค์    หวังอีน) 
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง  
                                                             ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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พันธกิจที่ 6  บริหารจดัการศูนย์บริหารเครือข่าย            
                 ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
                 อาชีวศึกษาด้วยนวัตกรรมการ 
                 บริหารแบบมีส่วนร่วมให้มี 
                 คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



361 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาตามโมเดลการบริหารจัดการ 
                 ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลติและพัฒนาก าลังคน   
                  อาชีวศึกษา 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคนิคพื้นฐานงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ระบบทวิภาคีก่อน 

เข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสุริยา กันลือนาม แผนกวิชาช่างยนต์ 

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

3.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
3.1 สนองนโยบาย (   )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
(   )  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
            ยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(   )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13    
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
( )  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
         นโยบายข้อ4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
            หลักธรรมาภิบาล 
(   )  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
         พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
(   )  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                    ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบายการศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
 

3.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์สอศ.  
(    )  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน         (    )  ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสการเรียน การฝึกอบรม 
(  )  ยุทธศาสตร์พัฒนาการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      (    )  ยุทธศาสตร์สร้างระบบการจูงใจเข้าศึกษา  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมปริมาณครูและบุคลากร         ()  ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการบริหาร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์ คุณภาพของครู บุคลากร  
(    )  ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู และบุคลากร  
( )  ยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  
(    )  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(CVM)  
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา : มาตรฐานที่  3 
   ประเด็นการประเมิน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   หัวข้อ 3.3  ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นเพ่ิมเติมจากมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา) สถานศึกษามีความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับ 
  CVM : เป้าหมายที่ 4  ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย  สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถาน
ประกอบการใช้ในปัจจุบัน  ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลและโลก
อนาคต 

3.4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 พันธกิจที่  6  บริหารจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาด้วยนวัตกรรม
การบริหารแบบมีส่วนร่วมให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 

3.5   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พอประมาณ    มีเหตุผล    มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
     เงื่อนไขความรู้   เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
ตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพไชยา  ได้เป็นสถานศึกษาเนื่องในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขา

เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้เปิดการจัดการเรียนสอนใน
สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี มาตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๖  จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาขางานที่มีความขาดแคลนแรงงานในตลาดอาชีพค่อนข้างสูง อีกท้ัง
นักศึกษาต้องมี การฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้เกิดความช านาญก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับฝีมือ และ
ระดับเทคนิค แต่สืบเนื่องจากในปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถัง
และสีรถยนต์ ยังเป็นเพียงสาขาหนึ่งของสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จึงท าให้กลุ่มรายวิชาชีพสาขางานที่จัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และทักษะที่เพียงพอ  ก่อนการเข้าสู่การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการนั้นบังไม่เป็นไปตามที่สถานประกอบการคาดหวังเท่าที่ควร 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
5.1 เพ่ือฝึกอบรมพ้ืนฐานความรู้ด้านเทคนิคงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์เบื้องต้นให้กับนักเรียนระดับ 

 ปวส. 1 สาขางาน  เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  ระบบทวิภาคี ก่อนเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน 
สถานประกอบการ 

5.2 เพ่ือฝึกอบรมพ้ืนฐานความรู้ด้านเทคนิคงานซ่อมสีรถยนต์เบื้องต้นให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. 1  
สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ระบบทวิภาคี  ก่อนเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
      ทุก 5 ปี 
6.2  พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ  อาชีวศึกษา 
     แห่งชาติ ทุก 5 ปี 
6.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความ
ยืดหยุ่นหลากหลายเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ท้องถิ่น 

 

7.   กิจกรรม / วิธีด าเนินการ พร้อมผังข้ันตอนการด าเนนิงาน (Flow Chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผล

การ
ด าเนินงาน 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2.  เสนอโครงการ             ประสานงาน
โครงการ 

3.  ติดต่อ
ประสานงาน 

            รายงานการ
ประชุม 

4.  วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

            วางแผน
ด าเนินการ 

5.  ด าเนินการ
ตามโครงการ 

            ด าเนินการ
ตามโครงการ 

6.  สรปุผลการ
ด าเนินงาน /  

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงาน
สรุปผล
ระหว่างและ
หลังการ
ด าเนิน
โครงการ 
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8.  งบประมาณ............20,,000..............บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 
 

รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดตัวคูณ งบประมาณ 

- วัสด/ุเอกสาร  20,000 
รวม  20,000 

 

 
9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  ระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
จ านวน 10 คน ได้พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคนิคพ้ืนฐานงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 9.2 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นด้านคุณภาพในการจัดการศึกษาจากสถานประกอบการ
และส่วนของสถานประกอบการจะได้นักศึกษาที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการในการเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
 
10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการดังกล่าว 
 10.2  จ านวนโครงการทีสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายสุริยา  กันลือนาม) 
               ต าแหน่ง หัวหน้าศนูย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (CEC)  
                                          นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
โครงการตามภาระงานปกต ิ
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ. 
3. สอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี 

คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย                    
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลดีของ
ชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาคาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์    

 เป้าหมายที่ 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
3.3  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 31 และมาตรา 32 แห่งประราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ข้อความนี้แทน 
มาตรา 31 กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท และการ
อาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็น
การเฉพาะ ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ส่งเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง 
    3.4    แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 

ประการที่ 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่ 
คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย  
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3.5   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาองเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุภาวะที่ดี  

3.6   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา (พ.ศ.2561-2564) 
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพก าลังคนในวิชาชีพ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดประชุมมอบนโยบายการ

ด าเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตแลพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2564 โดยมอบหมายให้สถานศึกษาที่เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(Center Of Vocational Manpower Networking Management : CVM เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมในสาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ทั้งของ
รัฐบาลและเอกชนและเป็นเครือข่ายในการประสานงานต่างๆทั่วประเทศ  

วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้รับการจัดสรรงบประมาในการด าเนินโครงการตามหนังสือที่ ศธ 0604/ว271 
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่วิทยาลัยการอาชีพไชยา จ านวนเงิน 210,000 บาท เพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน  

ดังนั้น แผนกวิชาช่างยนต์  สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เตรียมความพร้อมในการยกระดับและ
พัฒนาศักยภาพสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent 
Center) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมในสาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ และขับเคลื่อนสถานศึกษา                    
ที่เปิดสอนในสาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ทั้งรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ  
5.วัตถุประสงค์ 

5.6 เพ่ือยกระดับและพัฒนาสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  
5.2  เพ่ือจัดหาวัสดุในการพัฒนาสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

              5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1   ครู นักเรียนในสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  

 6.2 เชิงคุณภาพ 
                     6.2.1  ครู นักเรียนในสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ทั้งรัฐบาลและเอกชนทั่ว มีทักษะในงาน
ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการได้ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
7.2  ประชุมเตรียมการด าเนินงานตามแผน 
7.3  ด าเนินงานตามแผน 
7.4  สรุปโครงการตามวงจรเดมม่ิง PDCA 
7.5  รายงานผลการจัดโครงการ 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ   -   บาท 
  -  จัดชื้อวัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์      -   บาท 
                     -  จัดจ้าง ปรับปรุงพื้นท่ีการจัดฝึกอบรม                    -     บาท 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 โดยตรง 
  ครู นักเรียนนักศึกษา  ทีไ่ด้พัฒนาทักษะวิชาชีพงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ซึ่งเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
 โดยอ้อม 
  สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นด้านคุณภาพในการจัดการศึกษาการในสาขางาน
ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (Center Of 
Vocational Manpower Networking Management : CVM  สาขาตัวถังและสีรถยนต์ 
10.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

10.1 ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายสุริยา  กันลือนาม) 
               ต าแหน่ง หัวหน้าศนูย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 

 



369 

 

                         

[ แผนปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2565วิทยาลัยการอาชีพไชยา] 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคล 
                         ตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒ ิ
                         วิชาชีพในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ 
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โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (CEC) 
                                          นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
โครงการตามภาระงานปกต ิ
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ. 

3. สอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี 

คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย                    
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลดีของ
ชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาคาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์    

 เป้าหมายที่ 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
3.3  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 31 และมาตรา 32 แห่งประราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ข้อความนี้แทน 
มาตรา 31 กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท และการ
อาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็น
การเฉพาะ ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง 
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          3.4    แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด 

ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 
ประการที่ 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่ 

คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย  
3.5   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานและ
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาองเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุภาวะที่ดี  

3.6   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา (พ.ศ.2561-2564) 
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพก าลังคนในวิชาชีพ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดประชุมมอบนโยบายการ

ด าเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตแลพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2564 โดยมอบหมายให้สถานศึกษาที่เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(Center Of Vocational Manpower Networking Management : CVM เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมในสาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ทั้งของ
รัฐบาลและเอกชนและเป็นเครือข่ายในการประสานงานต่างๆทั่วประเทศ  

วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้รับการจัดสรรงบประมาในการด าเนินโครงการตามหนังสือที่ ศธ 0604/ว271 
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่วิทยาลัยการอาชีพไชยา จ านวนเงิน 210,000 บาท เพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน  

ดังนั้น แผนกวิชาช่างยนต์  สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เตรียมความพร้อมในการยกระดับและ
พัฒนาศักยภาพสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent 
Center) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมในสาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ และขับเคลื่อนสถานศึกษา                    
ที่เปิดสอนในสาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ทั้งรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ  
5.วัตถุประสงค์ 

5.7 เพ่ือยกระดับและพัฒนาสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  
5.2  เพ่ือจัดหาวัสดุในการพัฒนาสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

              5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1   ครู นักเรียนในสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
                     6.2.1  ครู นักเรียนในสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ทั้งรัฐบาลและเอกชนทั่ว มีทักษะในงาน
ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการได้ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ขออนุมัติโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
7.2  ประชุมเตรียมการด าเนินงานตามแผน 
7.3  ด าเนินงานตามแผน 
7.4  สรุปโครงการตามวงจรเดมม่ิง PDCA 
7.5  รายงานผลการจัดโครงการ 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ   -   บาท 
  -  จัดชื้อวัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์      -   บาท 
                     -  จัดจ้าง ปรับปรุงพืน้ที่การจัดฝึกอบรม                    -     บาท 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 โดยตรง : ครู นักเรียนนักศึกษา  ทีไ่ด้พัฒนาทักษะวิชาชีพงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ซึ่งเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
 โดยอ้อม : สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นด้านคุณภาพในการจัดการศึกษาการในสาขางาน
ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (Center Of 
Vocational Manpower Networking Management : CVM  สาขาตัวถังและสีรถยนต์ 
10.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

10.1 ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายสุริยา  กันลือนาม) 
                ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                     (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ 
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาช่างยนต์  นายณรงค์  แก้วกาฬสินธุ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
โครงการตามภาระงานปกต ิ
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ. 
3. สอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาคาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์    

 เป้าหมายที่ 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
3.3  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 31 และมาตรา 32 แห่งประราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ข้อความนี้แทน 
มาตรา 31 กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท และการ
อาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็น
การเฉพาะ ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง 
 3.4    แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 

ประการที่ 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่ 
คุม้ค่าและบรรลุเป้าหมาย  
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3.5   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาองเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุภาวะที่ดี   

3.6   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา (พ.ศ.2561-2564) 
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาศักยภาพก าลังคนในวิชาชีพ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดประชุมมอบนโยบายการ

ด าเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตแลพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2564 โดยมอบหมายให้สถานศึกษาที่เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(Center Of Vocational Manpower Networking Management : CVM เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมในสาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ทั้งของ
รัฐบาลและเอกชนและเป็นเครือข่ายในการประสานงานต่างๆทั่วประเทศ  

วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้รับการจัดสรรงบประมาในการด าเนินโครงการตามหนังสือที่ ศธ 0606/487 
วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่วิทยาลัยการอาชีพไชยา จ านวนเงิน 100,000 บาท เพ่ือ
ด าเนินการกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมผู้เรียนและประชาชน ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) ในสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เพ่ือให้ผู้เรียน ประชาชนได้เข้าถึงการเรียนรู้การ
เป็นผู้ประกอบการ 

ดังนั้นแผนกวิชาช่างยนต์สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
หลักสูตรการเคลือบแก้วสีรถยนต์และการเป็นผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมในสาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ และขับเคลื่ อน
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนในสาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ทั้งรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ  
5.วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษา ประชาชน การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์  
              5.2  เพ่ือพัฒนาทักษะการเคลือบแก้วสีรถยนต์ แก่นักเรียนนักศึกษา ประชาชน สู่การเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1   นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ในอาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์และสีรถยนต์  

 6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ทักษะและเชี่ยวชาญเฉพาะทางการเคลือบแก้วรถยนต์และ

การเป็นผู้ประกอบการ สาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
7.2  ประชุมเตรียมการด าเนินงานตามแผน 
7.3  ด าเนินงานตามแผน 
7.4  สรุปโครงการตามวงจรเดมม่ิง PDCA 
7.5  รายงานผลการจัดโครงการ 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ   100,000  บาท 
  -  ฝึกอบรมทักษะการเคลือบแก้วรถยนต์และการเป็นผู้ประกอบการ      100,000   บาท  
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 โดยตรง : นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ที่เข้ารับการฝึกอบรมการเคลือบแก้วรถยนต์และการเป็น
ผู้ประกอบการ ได้พัฒนาทักษะวิชาชีพงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
 โดยอ้อม : สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นด้านคุณภาพในการจัดการศึกษาการในสาขางาน
ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (Center Of 
Vocational Manpower Networking Management : CVM  สาขาตัวถังและสีรถยนต์ 
10.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

10.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดโครงการ 
 10.2 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมน าไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ  

    ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายสุริยา  กันลือนาม) 
               ต าแหน่ง หัวหน้าศนูย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์) 
                      ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

    ลงชื่อ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นายณรงค์    หวังอีน) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
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