
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำน ำ 

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการ   การ
อาชีวศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานการใช้จ่ายเงินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561  ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในวิทยาลัยฯ  และสะดวกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี์วางไว้ 
 
 
 

      งานวางแผนและงบประมาณ 
      ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สำรบัญ  
  เร่ือง  หน้ำ 
ส่วนที่ 1 บทน ำ  

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1 

 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2 
 นโยบายยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 4 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ เอกลักษณ์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ 24 
 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น (ผลงาน/รางวัล) 28 
 กลยุทธ์ และมาตรการ ของสถานศึกษา 34 
 ประวัติ ความเป็นมาและข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 35 
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 40 
 ข้อมูลบุคลากร 41 
 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 51 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนใช้จ่ำยเงินงบประมำณ    
 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 55 
 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 63 
 รำยละเอียดโครงกำร  
 ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  
 โครงการที่  1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
68 

 โครงการที่  2 โครงการพัฒนางานวางแผนและงบประมาณ 73 
 โครงการที่  3 โครงการพัฒนาระบบและก าลังคนงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 77 
 โครงการที่  4 โครงการสร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 81 
 โครงการที่  5 โครงการสนับสนุนการจัดท าวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน

สร้างสรรค์ส าหรับครู และนักเรียน นักศึกษา 
86 

 โครงการที่  6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการศึกษาและ
การบริหารจัดการ 

90 

 โครงการที่  7 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 94 
 โครงการที่  8 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือรองรับการ

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
97 

 โครงการที่  9 โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 101 
 ฝ่ำยวิชำกำร  
 โครงการที่  10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฐานสมรรถนะและการเรียนการสอน STEM 
105 

 โครงการที่  11 โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงการวิชาชีพ 109 
 โครงการที่  12 โครงการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ 
 

112 



 สำรบัญ (ตอ่)  
  เร่ือง  หน้ำ 

 โครงการที่  13 โครงการ Open House และการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน
นักศึกษา 

116 

 โครงการที่  14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

120 

 โครงการที่  15 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ 124 
 โครงการที่  16 โครงการศึกษาดูงานทุกแผนกวิชา 128 
 โครงการที่  17 โครงการจัดท าสมุดบันทึกการฝึกงานและฝึกอาชีพ 133 
 โครงการที่  18 โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
136 

 โครงการที่  19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบ RMS 2016 ส าหรับการ
วัดผลและประเมินผล 

141 

 โครงการที่  20 โครงการเตรียมความพร้อมและทดสอบ Pre V-NET เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ปีการศึกษา2560 

145 

 โครงการที่  21 โครงการทดสอบ V-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 

149 

 โครงการที่  22  โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 153 
 โครงการที่  23 โครงการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2560 157 
 โครงการที่  24 โครงการทดสอบฝีมือแรงงาน 160 
 โครงการที่  25 โครงการปรับปรุงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 164 
 โครงการที่  26 โครงการจัดประสิทธิภาพการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน 168 
 โครงการที่  27 โครงการพัฒนาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา Mini English Program 171 
 โครงการที่  28 โครงการพัฒนาความรู้ของนักเรียน แผนกวิชาการเลขานุการ 175 
 โครงการที่  29 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์(ห้อง 421,424,432,433,434,442,443,444) 179 
 โครงการที่  30 โครงการซ่อมบ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 424 183 
 โครงการที่  31 โครงการสัมมนาโครงการวิชาชีพ 187 
 โครงการที่  32 โครงการบริการวิชาชีพ และวิชาการสู่ชุมชน (พ่ีสอนน้อง) 191 
 โครงการที่  33 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 195 
 โครงการที่  34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวาดเขียน ห้อง 513 201 
 โครงการที่  35 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 204 
 โครงการที่  36 โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้วยการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 208 
 โครงการที่  37 โครงการยกระดับคุณภาพทักษะฝีมือแรงงานด้านท่องเที่ยว รายได้ดี 

และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
212 

 โครงการที่  38   โครงการสอนวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 216 
 โครงการที่  39 โครงการพัฒนาห้องเรียนแผนกวิชาการบัญชี 220 
 โครงการที่  40 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)   
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สำรบัญ (ตอ่) 
  เร่ือง  หน้ำ 

 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร  
 โครงการที่  41 โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียง 227 
 โครงการที่  42 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 230 
 โครงการที่  43 โครงการอบรมสัมมนาศึกษางานภายใน/ต่างประเทศ 233 
 โครงการที่  44 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 236 
 ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน  นักศึกษำ  
 โครงการที่  45 โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
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 โครงการที่  46 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่และจัดท าหนังสือคู่มือ
นักเรียน นักศึกษา 
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249 

 โครงการที่  48 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 253 
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 โครงการที่  61 โครงการบริการวิชาชีพ 108 อาชีพ และจังหวัดเคลื่อนที่ 299 

 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

วิสัยทัศน์    “ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค” 
 

พันธกิจ 
 1. ดูและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 

 4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ
ประเทศ 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 1. ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17) 
 2. มีภารกิจเก่ียวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพ
และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ข้อ 1) 
 2.1 จัดท าข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 2.2 ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
  2.5 ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และ
รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 
  2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
  2.8 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการตามท่ี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
  2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  
 
 



2.  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
  2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 

 มิติที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนท ำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน” 
  1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
 1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
 1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
 1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพ่ือชุมชนFix It Center 
 1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
 1.7 ลดการออกกลางคัน 
 1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
 1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
 1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
 

 มิติที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพ “ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบ ให้ทันกับยุคสมัย
อย่ำงมีคุณภำพ” 
 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
 2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
 2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
 2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 
 

 ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
 2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
 2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
 2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
 2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
 - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 



 - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง 
 2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
 2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน 
 

ด้ำนคุณภำพคร ู
2.15 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 
 

 มิติที่ 3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “กำรบริหำรจัดกำรเป็นที่ยอมรับ
เชื่อม่ัน มีเอกภำพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 
 3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
 3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
 3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 - ดูและและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
 - สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
 3.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
 - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
 - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
 

 มิติที่ 4 ควำมร่วมมือในกำรจดักำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือในและต่ำงประเทศ” 
 4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ 
 4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา 
พัฒนาครูพัฒนาการเรียนการสอน 
 4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
 

ข้อบัญญัติสู่ควำมส ำเร็จ 
"ยึดหลักธรรมมาภิบาล                บริหารงานประจ า 
 น าภาพลักษณ์ที่ดี                      ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
 ประสานเครือข่าย                       ขยายทวิภาคี 
 ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น             หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 

  เยี่ยมห้องเรียนสม่ าเสมอทั่วหน้า     พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 
 
 



3. นโยบำยยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 

ยุทธศำสตร์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  
6  ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปีเพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตาม
จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย   ดังนี้ 
    1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 
    1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มข้ึน สถานศึกษาจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนา ภาษา 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพ่ิมขึ้น และสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษที่จัดอยู่ในมาตรการ
จูงใจ มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
    1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มี
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย
แนวทางสันติวิธีเพ่ิมข้ึน มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมขึ้น มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
    2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน 
(Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
    2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง จ าแนกตามระดับ/
ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน    
ร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตาม
มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ(Dual Degree) เพ่ิมขึ้น 
จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น และมีภาคี
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
    2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ



ประเทศเพ่ิมขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จด
สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมาย ดังนี้ 
    3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ิมข้ึน ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
    3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่นเด็กแรกเกิด – 5 ปีมี
พัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
    3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน
เพ่ิมข้ึน สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
    3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น  แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือจัด
รายการเพื่อการศึกษาเพ่ิมข้ึน สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น 
มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น 
    3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล         
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาใน
ระยะ 10 ปี(พ.ศ. 2560 – 2569) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครู
ที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเอ้ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนและ
พัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครูเป็นต้น 
    3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน        
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ



ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มข้ึน เป็นต้น   

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 
    4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ          
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะทาง
เศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น 
    4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย มี
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัยสนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมี
คุณภาพ เป็นต้น 
    4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
    5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรม
พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมี
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน และ
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
    5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
    5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
สาขาต่างๆ เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
    

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้ 
    6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมา      
ภิบาล เป็นต้น 
    6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและ
พัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนว
ใหม่สูงขึ้น เป็นต้น 
    6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาจัดการศึกษา



หรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน และสัดส่วนการมีส่วน
ร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น 
    6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาที่เอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการ
จัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น 
    6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาที่มีครู
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
 1.  ภายใน 1 ปี ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
 2.  ภายใน 5 ปี ให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ 
 3.  ภายใน 1 ปี จะท าให้ครูครบเกณฑ์ 
   ภายใน 2 ปี จะท าให้ครูประจ าชั้นครบทุกห้อง 
      ภายใน 5-10 ปี  จะท าให้ครูตรงสาขา 
 4.  ภายใน 2 ปี จะท าให้เด็กเรียนท่องจ าในสิ่งที่ควรจ า และน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ครบทุกโรงเรียน 
 5.  ภายใน 5 ปี  จะท าให้มีการสอน STEM  Education  ครบทุกโรงเรียน 
 6.  ภายใน 3 ปี  จะมีการยกระดับภาษอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 7.  ภายในปี 2560  ปรับระบบการสอน ONET  ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัด
การศึกษา 
 8. ภายใน 10 ปี  ผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
 9.  ผลิตคนดีออกสู่สังคม 
 10.ภายใน 10 ปี  ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
 11.แก้ปัญหาทุจริตและพฤติมิชอบ 
 

ส่วนเพิ่มเติมเฉพำะอำชีวศึกษำ 
 1.  สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
 2.  ม. 44  แก้ปัญหาทะเละวิวาท 
 3.  ม.44  รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน 
 4.  กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ. 
 5.  ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (เฉพาะทาง) 
 6.  จัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  รองรับ  APEC 
 7.  ทวิภาคี 
 8.  ทวิศึกษา 



 9.  ทวิวุฒ ิ
 10.ภาษาต่างประเทศ 3R8C  การเป็นผู้ประกอบการ 
 11.Re-profile   สถานศึกษา 
 12.แนะน าวิชาชีพลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 
 13.สร้างความร่วมมือผลิตก าลังคนระดับจังหวัด/พ้ืนที่  (กศจ.  อศจ.) 
 14.สานพลังงานประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 
 (Re-brand/Excellent Model School/Database of Supply and Demand and   Certification Center) 
 15.สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ  ระดับ   ปวช.   
ปวส.  ปริญญาตรีในทุกสังกัดทั้ง  สพฐ.  กศน.  สอศ.  และ  สกอ. 
 16.สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
 17.วิจัย  นวัตกรรม  สู่การใช้ประโยชน์ 
    

นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
นโยบำยทั่วไป 17 เรื่อง 
 

1.  กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรริเริ่มใหม่ 
  ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่าง
ชัดเจนสามารถก าหนดรายละเอียดของงานหลักงานรอง และงานที่ต้องด าเนินการก่อน/หลัง  เพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จต้องมีฐานข้อมูลที่ดี  ถูกต้อง  ครบถ้าวน  ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงานย่อยถึงหน่วยงานหลักและทันต่อ
สถานการณ์  เช่น  จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาวิชา
มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน  ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยให้การแก้ไข
ปัญหามีความแม่นย ามากข้ึน 
 

2.  กำรปรับปรุงแผนงำน/โครงกำรเดิมที่ไม่มีสัมฤทธิ์ผล   
ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมาแล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไข ปัญหาที่หลากหลาย  เช่น  
ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน  ปัญหาอยู่ที่ครู  ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่  ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมต่างๆ  ซึ่งบางครั้งไม่
สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 
 

3.  แผนงำน/โครงกำรตำมพระรำชด ำริ 
ให้มีการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง 
 หรือมีเก่ียวข้อง โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า 
พระบรมราชินีนาถฯ  หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการหรือสนับสนุนต้อง
สามารถอธิบายที่มา  เหตุผล  และความส าคัญของโครงการให้นักเรียน  นักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิด
ของโครงการได้อย่างชัดเจน  รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้อย่างดี ส่งเสริมให้มีการด าเนินโครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยการเรียนรู้น าความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการ
ด ารงชีวิต  พร้องทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้   ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม          
เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันหลักของชาติ 
 

4.  งบประมำณ 
     4.1  งบทุน 
  1)  ให้เตรียมการด าเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

      2)   การใช้งบประมาณเมื่อได้รับแล้วต้องเร่งด าเนินการตามแผนที่ก าหนดเพื่อให้เกิดการกระจาย
งบประมาณในพ้ืนที่ 



     4.2  งบกลาง 
1)  ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จ าเป็น 

  2)  ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     4.3  การใช้งบประมาณในการด าเนินงาน  ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งรัฐบาลจะ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร) ทุกกระทรวง  และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ (คตร)  เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปร่งใสและถูกต้อง 
     4.4  งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณการบูรณาการนั้น  ให้มีการบูรณาการ  
งบประมาณหน่วยงานย่อยร่วมกันภายในกระทรวงให้เรียบร้อยก่อนมาบูรณาการกับ หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้
การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

5.  เน้นกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กร 
     5.1  จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ  น าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงานอาทิ       
การประชุมทางไกล  โปรแกรมไลน์  เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  1)  สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากข้ึน 
  2)  ให้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา  สามารถถ่ายทอดค าสั่งไปยังหน่วยรองและหน่วยปฏิบัติได้
ทันที  รวดเร็ว  และท่ัวถึง 
  3)  ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว  ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ 
     5.2  ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์  อาทิ 
  1) เสมาสนเทศ  เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  คือ  การสร้างความเข้าใจ   
ภายในองค์กร หน่วยงาน 
 2) ประชาสนเทศ  เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร  คือการสร้างความเข้าให้กับ
ประชาชน 
 

6.  อ ำนวยกำรเม่ือมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุ  ภัยพิบัติ  หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา  ผู้บริหาร ครู   นักเรียน  นักศึกษา  
ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  อาทิ  การกล่าวหาพฤติกรรม ผู้บริหาร  การประท้วงต่อต้าน
ผู้บริหาร  นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ  โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด  โรงเรียนเกิ วาตภัย ฯลฯ  ให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการ  วิธีการ  ขั้นตอนปฏิบัติอย่างชัดเจน  ในการป้องกันการแก้ปัญหา  ตลอดจนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ให้ทบทวนปรับปรุงหรือท าการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ        
ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  มีการจัดระบบและก าหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน 
2.  มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ระยะสั้น  ระยะยาว 
3.  ส ารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
4.  ให้มีระบบรายงานเหตุด่วนตามล าดับขั้นอย่างรวดเร็ว 

7.  กำรร่วมมือกับภำคเอกชนและภำคประกันสังคม 
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ให้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการศึกษาให้ครบวงจร              เช่น  ร่วม
ก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้สมาท างานระหว่างก าลังศึกษา และรับเข้าท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา 
 

8.  ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนส่วนภูมิภำคและเขตพื้นที่ต่ำงๆ ของแต่ละส่วนรำชกำร 
8.1  ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ให้ครบถ้วน 



8.2  ก าหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้  ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน 
8.3  ก าหนดความต้องการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  ให้พอเพียง 
 

9.  โครงกำรจัดอบรม  สัมมนำ  ต้องบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
9.1  การจัดโครงการประชุมสัมมนา  ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิผล  เป็นไปตามนโยบาย  และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
9.2  การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร  หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานในทุกระดับ
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม  เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 
 

10. ยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในทุกหลักสูตร 
ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน  นักศึกษา  ให้มี                 ความรู้และ
สามารถใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน  รวมถึงครู  อาจารย์  และ                 บุคลากร
ทางการศึกษา 
 

11. ให้มีกำรน ำ ICT  มำใช้ในกำรบริหำรงำนในกระทรวงศึกษำธิกำรอย่ำงทั่วถึง  มีประสิทธิภำพ 
11.1 ให้มีการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand)  โดยบูรณาการเข้ากับสถานี
วิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  และเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้
เป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
11.2 จัดให้มี CEO  ด้าน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา  การใช้สื่อเพ่ือสร้างความเข้าใจ  ความสนใจ  
และการประชาสัมพันธ์ด้าน  “เสมาสนเทศ”  และ  “ประชาสนเทศ” 
 

12.  ให้ควำมส ำคัญกับเทคนิคกำรสอน  และกำรสื่อควำมหมำย 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน  การใช้สื่อเทคโนโลยี                ต่างๆ 
จัดการเรียนการสอน  การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี  ท าให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และ                มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

13.  กำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อม 
13.1  ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย  เหมาะสม 
13.2  ดูแลความสวยงามและความสะอาด  บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานและ                        
สถานศึกษาทุกระดับ 
13.3  รักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา  ต้องจัดให้มีแผนการรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจน  
อาทิ  แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย  อุทกภัย  จัดล าดับความส าคัญและสภาพปัญหาภัยคุกคามของแต่ละพ้ืนที่  และมี
การซักซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 
 

14.  ให้ลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของครู  และนักเรียน 
14.1  ให้น้อมน ากระแสพระราชด ารัส  มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู 
 14.2  ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย  เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ  เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข 
14.3  ให้สถานศึกษาลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  การน านักเรียน  และครูออกนอกห้องเรียน
ไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา  อาทิ  การยืนเข้าแถวต้อนรับผู้ใหญ่เป็นต้น  ควรส่งเสริมให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรม  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้  สร้างทักษะ  ความสามารถ 
 

15.  กำรประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยำฐำนะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 



ให้จัดระบบการประเมินผลงาน  ความก้าวหน้า  และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระ งานของครูผู้สอนให้
สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะ
ชีวิต 
 

16.  กำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรศึกษำจัดหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ให้บังเกิดผลโดยเร็ว  อาทิ  โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  เป็นต้น 
 

17.  ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
ให้จัดระบบการท าระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือเป็นระบบดูแลนักเรียนและ
ช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้  เช่น  ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้งอุทกภัยต่างๆ 
และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในรูปแบบที่
เหมาะสมต่อไป 
 
นโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ 

 

 1.  นโยบำยด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่ง  หรือเรียกรับเงินเพ่ือสอบบรรจุ  การรับโอน  การโยกย้ายหรือผลตอบ  แทนอัน
ใด  ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและแบบปฏิบัติราชการหยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด  หากพบข้อมูล
ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังท าการตรวจสอบช่องว่างที่ท าให้เกิด
การทุจริตตามที่ตรวจพบนั้นๆ และท าการแก้ไขปรับปรุงระบบ  ระเบียบ  รวมถึงมาตรการต่างๆ  ควบคุมเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีกด าเนินการสุ่มตรวจสอบหากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด  ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ตามล าดับนั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระท าผิดดังกล่าว 
    

2.  นโยบำยด้ำนสวัสดิกำร 
2.1  การสอบบรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน  ไม่เฉพาะกรณี
เสียชีวิตเท่านั้น  เพ่ือช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
  2.3  เรื่องหนี้สินของครู  ส่งเสริมให้ครูมีจิตส านึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา  ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  รู้จักใช้  รู้จักเก็บ  สร้างเกียรติภูมิในตนเองเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
 

3.  นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรขยะ 
3.1  ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการโรงเรียนขยะ
เพ่ิมมากข้ึน 
3.2  ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะโดยการปลูกจิตส านึกแก่
ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักแยกขยะประเภทขยะ และการก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
 

4.  นโยบำยด้ำนกำรดูแลรักษำสิ่งปลูกสร้ำง  ครุภัณฑ์ 
ให้มีการจัดระบบดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
4.1  ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ 
         -  ให้ใช้หลักตรรกะในการด าเนินการ  ตามเหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยงาน 



4.2  ระบบการซ่อมบ ารุง 
        -  ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง  ตรวจสอบวงรอบการใช้งานก าหนด
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน  มีการเชื่อโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบ ารุง 
4.3  ระบบดูและอาคารสถานที่ 
       -  ให้จัดระบบดูแลรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ตรวจสภาพ                        
ไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง 
 

นโยบำยเฉพำะ 
-  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-  การอาชีวศึกษา 
-  การอุดมศึกษา 
-  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

นโยบำย  12 ข้อ   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบนโยบาย ปีการศึกษา 2550  ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด  เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ในการประชุมผู้บริหารที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมี 
สาระส าคัญที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ดังนี้ 
กลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา เป็นนโยบายที่ส าคัญยิ่งในสภาวการณ์ที่สถาน
ประกอบการ มีความ ขาดแคลนก าลังคนระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขา
ที่เป็น ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศไทย  ซึ่งสอดรับกับ นโยบาย ปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน)  ที่ต้องการเสริมสร้าง ศักยภาพของบุคลากรเพ่ือ
การแข่งขันในเวทีโลกส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดย  นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  เลขาธิการ 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน นโยบายลงสู่การ ปฏิบัติ  โดยมีเป้าหมายเพิ่ม
ปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา  และพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้ตรงกับสมรรถนะในการท างานอย่างแท้จริง 
ซึ่งได้ก าหนดมาตรการ  12  ข้อ  เป็นกรอบการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในสังกัด  404  แห่งทั่วประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา  2550 
 

มำตรกำรที่  1  กำรเพิ่มปริมำณผู้เรียน  :        
โดยปรับรูปแบบการรับนักเรียนให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้นโดยยัง  คง  ยึดยุทธศาสตร์  “อยาก
เรียนสาขาใด  ต้องได้เรียนสาขาวิชา นั้น”  ภายใต้ความเชื่อว่า หากนักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ถนัดและสนใจ  จะ
สามารถ เรียนได้ดี และมีโอกาส ประสบความส าเร็จในการเรียนได้มากข้ึน 
 

มำตรกำรที่  2  ขยำยกำรเปิดรับนักเรียน ระดับ ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษำ  :   
เพ่ือรองรับนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสหรือโรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่ห่างไกล ที่ต้องการเรียนสายวิชาชีพ  แต่
ไม่มีสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษารองรับ 
 

  มำตรกำรที่  3  ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเทียบโอนประสมกำรณ์กำรณ์อำชีพ     
  เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานในสถานประกอบการทุกสาขาอาชีพหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถน า
ความรู้ประสบการณ์อาชีพไปขอประเมินเทียบหน่วยกิตการเรียน  เพ่ือโอนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียน
ตามหลักสูตร ระดับ ปวช.หรือระดับ ปวส. 
 

มำตรกำรที่  4  ก ำหนดสมรรถนะในกำรเรียน  3  ระดับ  (ใช้ – ซ่อม – สร้ำง)  :   
เพ่ือจัดระบบการเรียนให้ตรงกับ  สมรถนะในการท างานจริง โดยให้สถานศึกษาจัดรายวิชาเลือกที่มีความ
หลากหลายและยืดหยุ่น  เพื่อให้การจัดแผน การเรียน ตอบสนองความสนใจของผู้เรียน  3  ระดับ  ได้แก่  



ระดับสมรถนะที่ผู้จบการศึกษา สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้  ระดับสมรรถนะที่สามารถ 
ซ่อมปรับปรุง  คิดวิเคราะห์ปละแก้ไขปัญหาได้  และระดับ  สมรรถนะที่สามารถ สร้างสรรค์  พัฒนาคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์และ นวัตกรรมใหม่ได้  
มำตรกำรที่  5  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบ  :  
โดยจัดให้มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนเป็นเรื่องเป็นชิ้นงาน เป็นโครงการ  และสร้างโอกาสให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ ท างาน จริง  โดยใช้โรงฝึกงานของสถานศึกษา  โรงงานของสถาน
ประกอบการ  และ สถานการณ์ ท างานจริงในขุมชนท้องถิ่นเป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพ 
 
ภำรกิจและนโยบำย 
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์    การผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 

1.  ด้ำนกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพก ำหนดเป้ำหมำยไม่สำมำรถแก้ไขของกำรด ำเนินงำนโดย 
     1.1  รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
     1.2  ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแลรายบุคคล การ
วิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน  50 
วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 
     1.3  จัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
     1.4  เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
     1.5  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และ
ผู้ปกครอง  
 

2.  ด้ำนกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
     2.1  จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
                2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด และกรุงเทพฯ  รวม 19 
สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง 
     2.3  จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
     2.4  ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด
หลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
     2.5  มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบายรัฐบาล 
และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัด  อาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี 
การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง  อัญมณี ยานยนต์  
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 
     2.6  ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการอาชีวะวัยแรงงาน 
อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ ReSkills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถาน
พินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 
     2.7  สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ  อปท.  และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 
     2.8  จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์และอาชีวะ
เทียบโอนประสบการณ์ 



  2.9  เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network)  
 

3.  ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ 
     3.1  ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
            1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning  
Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/    สถานการณ์จริง 
อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 
            2) พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่ครูรุ่นใหม่ (นิเทศ
ภายใน) และการนิเทศทางไกล 
            3) สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  
     3.2  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตามความต้องการของ
พ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ  
            1) ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
     3.3  พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
     3.4  ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีขีด                    
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการ                    
ท างานตามต าแหน่งหน้าที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้าน                    
มาตรฐานวิชาชีพ และ  การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วย                     
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้าง                    
ทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะ                    
การคิดบนพ้ืนฐาน Competency Based  Technology Based Green Technology  และ                    
Creative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์                     
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  
     3.5  เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา   English  Program (EP) 
Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศ/
บริษัทต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ส่งเสริม  การเรียนรู้ภาษา
ประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
 

4.  ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
     4.1  ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ Web Portal, E-
office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
     4.2  ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ  Formula 
Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย,      การกระจาย
อ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  
     4.3  ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้เพียงพอ 
รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 



     4.4  ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การจัดอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
 1) องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน  กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 
 2) ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
 3) องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC  
 4) ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอลญี่ปุ่น  
เดนมาร์ก  เยอรมัน ฯลฯ 
 

1. วิสัยทัศน์ในช่วง(พ.ศ. 2560 – 2564) “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”ประกอบด้วย 5 เป้ำหมำยคือ 
     -  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
     -  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง     สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
     -  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
     -  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     -  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

        การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ 
(Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

2.  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 
     ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
นโยบำย ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ ในระยะ 15 ปี(พ.ศ. 2555 - 2569) 
 

การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาของ
คณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและ
กระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้าน 
1) สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 
2) ให้ความส าคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ  โดยมุ่งเพ่ิมพูน ขีด
ความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3)  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเน้นความ
ร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน  
4) เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับและเชิงรุกได้แก่ 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
 

ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย 
4 นโยบาย  10  ยุทธศาสตร์  28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ 
 

นโยบำยที่   1 :  มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 

   เป้ำหมำย : ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้ บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ ได้ ตาม
เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้
เพ่ิมข้ึน 
 

 ยุทธศำสตร์ ที่ 1  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดับสากล   
 

กลยุทธ์ ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
ทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพภายในประเทศ 

1.1 ระดับจังหวัด 
1.2 ระดับกลุ่มจังหวัด 
1.3 ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม  /กลุ่มอาชีพ 

2. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาก าลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
ตามกรอบความร่วมมือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 
3.  โครงการศึกษาเป้าหมายการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ 15 ปี              
(ปีการศึกษา 2555 – 2569) 

ระยะที่ 1  2555 - 2561 (60:40) 
ระยะที่ 2  2562 - 2569 (70:30) 
 

กลยุทธ์ ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 



โครงกำรส ำคัญ 
 1. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัด 
 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล        
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 
 

กลยุทธ์ ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี และการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
โครงกำรส ำคัญ 
1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ให้ สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ
โดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
2.  โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด 
3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานและฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย
กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
โครงกำรส ำคัญ 
1.  โครงการส่งเสริมให้ มี การสร้างรายได้ ระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ ของผู้เรียนและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
2.  โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพ่ือให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.  โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ เชิงคุณภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ เห็นความส าคัญของการ
เรียนอาชีวศึกษาที่จะสร้างให้ เกิด “การศึกษาเพ่ืออาชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจเพ่ือ
ชีวิตที่มั่นคง” 
4.  โครงการสร้างภาพยนตร์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ และปรับภาพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถี ชีวิตชาวอาชีวศึกษาเชิง
สร้างสรรค ์
5.  โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ 
6.  โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม 
7.  โครงการอาชี วะอาสา เพ่ือพัฒนาสังคม 
 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอก
ระบบ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
โครงกำรส ำคัญ 
1.  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ ของชุมชน 
2.  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตให้ แก่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้ อยู่นอกระบบ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการท างานเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา 
2. โครงการอบรมฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชด าริ 



3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์ 
4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 
 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่ส าหรับผู้
ประกอบอาชีพอิสระ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างหรือเปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวชิาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มี ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ  
2. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้ ตรงกับสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ 
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 
 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ เพ่ือให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้ แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา  
100% ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 
2. โครงการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่พักและแหล่งรองรับงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาในระดับปวช., ปวส. และ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา 
2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา 
3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจ าตัวพ้ืนฐานตามวิชาชีพ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้างความมัน่คงในชีวติ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพ่ือการประกอบอาชีพ (Career Path)  
2. โครงการกองทุนตั้งตัวอาชีวศึกษา 
3. โครงการเถ้าแก่น้อย 
 



กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพ่ือการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษา 
 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการศึกษาการสร้างแรงจูงใจ ทางด้านมาตรการภาษี อากรให้ แก่ภาคเอกชน/สถานประกอบการในการ
ร่วมจัดการอาชีวศึกษา 
 
นโยบำยที่  2 :  พัฒนำปริมำณและคุณภำพของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
 

เป้ำหมำย : 1)  มีปริมาณครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พอเพียงต่อการจัด
การศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและการฝึกอบรม
วิชาชีพ 
    2) พัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ มีคุณภาพและได้ 
รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการขออัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง 
2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวครูและเจ้าหน้าที่ 
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแต่งตั้งครูวิชาชีพพันธุ์ใหม่ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่
ระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
 

กลยุทธ์ที่ 2  การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ 
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
3.  โครงการก าหนดมาตรการให้ ครู วิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
4. โครงการก าหนดมาตรการให้ มีการน าผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในการพิจารณาความดีความชอบ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้ค่าตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
5. โครงการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา 
 



กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา  
(ท าหน้าที่พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน) 
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน 
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ 
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดท าต ารา เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 

โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการปรับบทบาทหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ทั้งของรัฐและของเอกชน 
2. โครงการร่วมกับคุรุสภาก าหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ (ก าหนด
มาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา) 
3. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะส าหรับครูวิชาชีพ ผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ 
4. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอนขั้นต่ าและข้ันสูง
ของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ 
5. โครงการร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการบรรจุ  แต่งตั้ง ผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์ โดยก าหนดอัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทนตามความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. โครงการก าหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครู ฝึกใน
สถานประกอบการ 
3. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็นแรงจูงใจ 
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่างภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา 
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 



นโยบำยที่   3 :  พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 

เป้ำหมำย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช.,ปวส. และ
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและเป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน โดยความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ ทรัพยากรร่วมกัน 
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริ หาร 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ 
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก 
4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ ที่ 3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ 
 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับปวช.,ปวส. 
และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ 
2.  โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ 
3.  โครงการพัฒนาและเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา 
 

กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและชุมชน 
โครงกำรส ำคัญ 
1.  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย 



2.  โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการและ  ชุมชน 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โครงกำรส ำคัญ 
1.  โครงการศึกษาดู งานสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
2.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
3.  โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
4.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 
5.  โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ 
 
นโยบำยที่   ๔ :  กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
 

เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์ จริง (On the Job Training) 
2. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา 
3. โครงการฝึกอบรม ICT เพ่ือการบริหาร 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการ 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการจัดการระบบตั้งศูนย์ ข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา 
โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทสาขาวิชา 
2. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการการวิ เคราะห์งบประมาณการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี  12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

  

 1.  ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายสูง 
 2.  พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 3.  ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 4.  รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 5.  สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6.  บริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ 



ส่วนที่ 2 
 

ข้อมูลพ้ืนฐำน 
 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.  ปรัชญำ  วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ค่ำนิยม พันธกิจ  เป้ำประสงค ์
 

ปรัชญำ 
 ทักษะดี คุณธรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีมาตรฐานสากล 
 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาวิชาชีพที่ทันสมัย เพ่ือผลิตก าลังคนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
 

อัตลักษณ์ 
 เป็นคนดี มีทักษะสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม 
 

เอกลักษณ์ 
 วิชาชีพเชี่ยวชาญ บริการเป็นเลิศ 
 

ค่ำนิยม 
 CHANGE : (Collaboration, Hospitality, Attitude , Nationalist , Green , Excellence) 
 

พันธกิจ 
 พันธกิจที่ 1  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ       การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วม
ทั้งด้านบุคลากร การเงิน ทรัพยากร โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์หลัก 
1.1.1_1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกด้าน 
1.1.2_1 ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
1.1.3_1 ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
1.1.4_1 ยกระดับคุณภาพการท างานของบุคลากรใน 
1.1.5_1 ยกระดับคุณภาพการท างานของบุคลากรในส านักงาน 
1.2.1_1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกด้าน 
1.2.2_1 ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 
1.3.1_1 ยกระดับประสิทธิภาพระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

พันธกิจที่ 2  :  ส่งเสริมสนับสนุน ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการรับใช้สังคม 

กลยุทธ์หลัก 
2.1.1_1 ส่งเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพแก่ ครู นักเรียน 
2.1.2_1 ส่งเสริมผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
2.1.3_1 ส่งเสริมให้มีประสบการณ์ตรง 
2.2.1_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในความรู้ความเข้าใจต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 



2.2.2_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน 
2.2.3_1 ส่งเสริมการน าวัสดุเหลือใช้มาผลิตชิ้นงาน 
2.3.1_1 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการมีบทบาทในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
2.3.2_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชาติ 
2.3.3_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา 
2.3.4_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 
2.4.1_1 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ 
2.4.2_1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 
2.4.3_1 สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาอาคารโบราณสถานของวิทยาลัยฯ 
2.4.4_1 สนับสนุนให้นักเรียนร่วมแต่งกายตามรูปแบบวัฒนธรรมไทยในวันส าคัญที่วิทยาลัยฯก าหนด 

 

พันธกิจที่ 3  :  พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะที่หลากหลาย ร่วมกับองค์กรเครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการพัฒนาผู้เรียน  ตาม
ศักยภาพที่แตกต่างและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์หลัก 
3.1.1_1 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรเพื่อชุมชน 
3.1.2_1 การเรียนการสอน EP และ MEP 
3.1.3_1 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
3.1.4_1 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรทางเลือก 
3.2.1_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3.2.2_1 สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.2.3_1 ส่งเสริมให้ครูวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
3.2.4_1 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PBL 
3.3.1_1 จัดท าห้องเรียนอัจฉริยะ และจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.3.2_1 ส่งเสริมการจัดท าสื่อนวัตกรรมส าหรับผู้สอน 
3.3.3_1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมของนักเรียน 

 

พันธกิจที่ 4  :  ส่งเสริม พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มภาคตะวันออก ในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์หลัก 
4.1.1_1 สนับสนุนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของครูเข้าสู่ระดับภาค และชาติ 
4.1.2_1 สนับสนุนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ระดับภาคและชาติ 
4.2.1_1 สนับสนุนให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ประเมินผลด้วยการอบรม 
4.2.2_1 สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ประเมินผลด้วยการอบรม 
4.3.1_1 สนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาองค์ความรู้ให้ครูและนักเรียนในการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
4.3.2_1 ส่งเสริมการเผยแพร่และน าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ 

 
พันธกิจที่ 5  :  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะ
วิชาชีพ มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์หลัก 



5.1.1_1 ส่งเสริมสมรรถนะหลักและทักษะชีวิต 
5.1.2_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการมีบทบาทพัฒนาองค์กรท้องถิ่น 
5.1.3_1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น า 
5.1.4_1 ยกระดับประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม 
5.2.1_1 ส่งเสริมสมรรถนะในการท างานเป็นทีม 
5.2.2_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการวางแผนงานอย่างสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 
5.2.3_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามแผนงานหรือค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
5.2.4_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าโครงการวิทยาศาสตร์โครงการแผนธุรกิจและโครงการวิชาชีพ 
5.3.1_1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะความรู้ในวิชาชีพ 
5.3.2_1 ส่งเสริมกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน 
5.3.3_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการบริการชุมชนและสังคม 
5.3.4_1 จัดกิจกรรมแนะแนวในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
5.4.1_1 กิจกรรมให้ความรู้การสื่อสารด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทุกภาคการศึกษา 
5.4.2_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัจฉริยะทางภาษา 
5.4.3_1 ส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันการใช้ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
5.4.4_1 ยกระดับรองรับการประเมิน ความรู้ความสามารถการสื่อสารด้วยภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 
5.5.1_1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี (ICT) 
5.5.2_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนหรือท าภาระงาน 
5.5.3_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ 
5.5.4_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการฝึกงานได้อย่างเหมาะสม 
5.6.1_1 ส่งเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ ส่งเสริมให้มีความรู้ในจรรยาบรรณ 
5.6.2_1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
5.6.3_1 ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
5.6.4_1 ยกระดับการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
5.7.1_1 ส่งเสริมสมรรถนะความรู้ในเนื้อหาวิชาที่เรียน 
5.7.2_1 ส่งเสริมสมรรถนะการตอบและการปฏิบัติงาน 
5.7.3_1 ส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพการแข่งขัน 
5.7.4_1 ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในการประเมิน 

 

พันธกิจที่ 6  :  ขยายเครือข่ายความร่วมมือการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและ
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์หลัก 
6.1.1_1 ยกระดับภาคีเครือข่ายความรว่มมือกับหน่วยงานทุกส่วนทั้งภาครฐัและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 
6.1.2_1 ยกระดับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับผู้เรียนและหน่วยงานทุก

ส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
6.1.3_1 ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการฝึกงาน การศึกษาดูงาน 

ของผู้เรียนและฝึกประสบการณ์ครูในสถานศึกษา 
6.1.4_1 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 

ฯลฯ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 



6.2.1_1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

6.2.2_1 ยกระดับความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
6.2.3_1 ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน จัดศูนย์

การเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่ทันสมัย 
6.2.4_1 ยกระดับความร่วมมือโดยการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการจัดการอาชีวศึกษา

ในเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
6.3.1_1 ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นศูนย์ฝึกงานของ

ผู้เรียน และฝึกประสบการณ์ของครู 
6.3.2_1 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
6.3.3_1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษากับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
6.4.1_1 สร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 
6.4.2_1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ         

ด้านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของครูในสถานศึกษา 
6.4.3_1 เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.  จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 
 

จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2.  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และสภาพแวดล้อม 
 4.  พัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 

ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
พ.ศ. 2556 รำงวัลระดับภำค กำรประชุมทำงวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย   
 ระดับภำค ตะวันออกและกรุงเทพมหำนคร ณ  โรงแรมสตำร์  จังหวัดระยอง 
 ประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ 
 1.  รางวัลที่ 2  การแข่งโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส.  

2.  รางวัลที่ 3  การแข่งขันทักษะ“The Maketing Challenge” ระดับ ปวช 
 ประเภทวิชำคหกรรม 
 สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ 

1.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับตกแต่งบ้าน ระดับ ปวส. 
2.  รางวัลที่  2  การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จากธรรมชาติจัดลงภาชนะ ระดับ ปวช. 

 ประเภทวิชำศิลปกรรม 
 สำขำวิชำศิลปกรรม/สำขำวิชำกำรออกแบบ/สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก 
 1.  รางวัลที่ 3  การแข่งขันทักษะการวาดสีน้ าหุ่นนิ่ง  ระดับ ปวช. 
 2.  รางวัลที่ 2 การแข่งขันทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ผลไม้แปรรูป 
 ทักษะพื้นฐำน 
 1.  รางวัลที่ 2 ทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ   (English Public  
Speaking Contest) 
 2.  รางวัลที่ 2 ทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ(Demonstration Contest) 
 3.  รางวัลที่ 2 การแข่งขันทักษะการร้องเพลงไทยสากล (สตริง) หญิง 
 

 รำงวัลระดับจังหวัด/ชุมชน 
 1.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะ “The Maketing Challenge” ระดับ ปวช 
 2.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ระดับ ปวช. 
 3.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 
 4.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  ระดับ ปวช. 
 5.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ ปวส. 
 6.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 
 

 ประเภทวิชำคหกรรม 
 สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 
 1.  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารว่างไทยหรือย าและอาหารจานหลัก  
 2.  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารและแสดงอาหารโดยใช้วัตถุดิบหลักจากปลา 
  
 



สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ 
 1.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จากธรรมชาติจัดลงภาชนะ ระดับ ปวช. 
 2.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับตกแต่งบ้าน ระดับ ปวส. 
 

 ประเภทวิชำศิลปกรรม 
 สำขำวิชำศิลปกรรม/สำขำวิชำกำรออกแบบ/สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก 
 1.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการวาดภาพเหมือน ระดับ ปวช. 
 2.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการวาดสีน้ าหุ่นนิ่ง  ระดับ ปวช. 
 3.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ผลไม้แปรรูป  

4.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะงานออกแบบ 2DAnimation ภายใต้แนวคิด   
             (Concept) เชิญชวนเรียนอาชีวะระดับ ปวส. 
 

 ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ/สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 1.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web Page ระดับ ปวส. 
 2.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะประกวด Animation ระดับ ปวส. 
 ทักษะพื้นฐำน 

1. รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English     
Public Speaking Contest)   

 2.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน   
 3.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ  (Demonstration  Contest) 
 4.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันประกวดการเล่านิทานพื้นบ้าน 
 5.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการร้องเพลงไทยสากล (สตริง) หญิง 
 6.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง 
 7.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการประกวดดนตรีไทย (ขิม) “ประเภทเดี่ยว” 
 8.  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการประกวดดนตรีไทย (ระนาด) “ประเภทเดี่ยว” 
 

 กำรแข่งขันทักษะกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 1.  ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (น้ ายาปรับผ้านุ่มมะละกอชีวภาพ) 
 2.  ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

พ.ศ. 2557  ระดับชำติ 
 1. รางวั ลชนะเลิ ศ อันดับ  1  เห รียญ ทอง กีฬ ามวลสากลหญิ ง จ านวน  1 เหรียญ ทอง ในการ                
แข่งขันกีฬาระดับชาติ  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน การประกอบอาหารจากข้าวกล้อง ในงาน "เทิดไท้พระผู้
ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" 73 ปีอาชีวะสร้างชาติ ณ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ  ประเภทสถาบันการศึกษาการแข่งขันการประกอบอาหาร
จากข้าวกล้อง  “โครงการความร่วมมือและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ  
สาขาอาหาร  เมนูข้าวกล้อง”  โดย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 4. รางวัลดีเด่น อันดับ 5  การแข่งขันโปรแกรมบัญชี Smart Biz  ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

 

  
 
 



รำงวัลระดับภำค   
 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก 

1. รางวัลเหรียญทอง  องค์การมาตรฐาน  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่การประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค               
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ 26   โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. รางวัลเหรียญทอง  องค์การมาตรฐาน  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่การประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค               
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ 26  โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน การประกอบอาหารจากข้าวกล้อง ในงาน"โครงการสานฝัน               
งานอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

4.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง จ านวน  2 เหรียญทอง 
 5.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง จ านวน 1 เหรียญทอง 
 6.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง (รวมทีมวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง) 
 7.  รางวัลรองชนะเลิศ  เหรียญเงิน  กีฬามวยไทยสมัครเล่นชาย จ านวน 1 เหรียญ 
 8.  รางวัลรองชนะเลิศ  เหรียญเงิน  ทีมบาสเกตบอลหญิง 
 9.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 บาสเกตบอลชาย (รวมทีมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา) 
 10. รางวัลอันดับ 5 การแข่งขันโปรแกรมบัญชี Smart Biz (ระบบออนไลน์) 
 

พ.ศ. 2558  รำงวัลระดับชำติ 
1.  รางวัลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว  

          2.  รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงจากการร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจ าปีการศึกษา 2557 

    3.  รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดพิธีกรชาย- หญิง จากการร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
วิชาพ้ืนฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจ าปีการศึกษา 2557 

รำงวัลระดับภำค 
 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10 “ปางสีดาเกมส์” 

1.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาหมากล้อม     
2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาวอลเลย์บอลหญิงระดับภาค 
3.  ศูนย์บ่มเพาะระดับ 4 ดาว ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

    4.  รางวัลที่ได้รับจากการร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
    5.  รางวัลเหรียญทอง  องค์การมาตรฐาน  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
    6.  รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์   

          7.  รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  
          8.  ชนะเลิศเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะการออกแบบและตกแต่งกางเกงยีนส์ขายาว   
          9.  รองชนะเลิศอันดับ 2   การแข่งขันทักษะงานออกแบบ 2D Animationปลูกจิตส านึกให้มีความรัก
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์    
          10. รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web page    
          11. รองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง   

    12. ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 4 ดาว จากการประเมินผลสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
13. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับผลส าเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2557 ระดับดีมาก (ร้อยละ 100) 



14. รางวัลยอดเยี่ยม ในการน าเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เรื่องพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ด้วยกระบวนการ ASEAN WATCH MODEL  

 

พ.ศ. 2559  รำงวัลระดับชำติ 
1.  รางวัลระดับเหรียญทอง  นายต่อลาภ   จันทร์เพ็ญ  ได้รับรางวัลสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การ

นิเทศ  ระดับเหรียญทอง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับชาติ  ครั้งที่ 26  ปีการศึกษา  2559  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  และโรงแรมโกลเด้น  ซิตี้ ระยอง 

2.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปี 2559            “สถานศึกษา
พอเพียง 2559” 

3.  รางวัลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว  
 

รำงวัลระดับภำค 
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน  ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร     

1. ชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะงานออกแบบช้างไทย 3D Animation   
2. ชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น   
3. รองชนะเลิศ   การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest)   
4. รองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญทอง  การแข่งขันทักษะการวาดภาพคนเหมือน   
5. รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  
6. รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะการประยุกต์งานดอกไม้แบบไทย   
7. รองชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  
8. รองชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ   
9. รองชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันทักษะงานออกแบบ  2D Animation (คนดีศรีอาชีวะ)   
10. รองชนะเลิศอันดับ 3  การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง หญิง)    
11. รองชนะเลิศอันดับ 4  เหรียญเงิน  การประกวดรักการอ่านภาษาไทย    
12. รองชนะเลิศอันดับ 5  เหรียญทอง  การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเป็นชุด (Set Manu)   
13. รองชนะเลิศอันดับ 5  การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารชุดแบบตะวันตก (Western Set)   
14.  รองชนะเลิศอันดับ 6  เหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and 

Beverage Service)       
 

 ด้ำนกีฬำ 
 1.  รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงรุ่นอายุ 18 ปี  การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลบางน้ าเปรี้ยวคัพ 2016  
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ครั้งที่ 11 
 2.  รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ทีม A การแข่งขันกีฬาศรียานุสรณ์ โอเพ่น ครั้งที่ 1 
 3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาบาสเกตบอลชาย การแข่งขันกีฬาสุเหร่าโอเพ่น 
 4.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาหมากล้อมประเภทชายและหญิง 
 5.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาบาสเกตบอลชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปี 2559 
 6.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปี 2559 
 7.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่2 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ทีม B การแข่งขันกีฬาศรียานุสรณ์ โอเพ่นครั้งที่ 1 
 8.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่2 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง  การแข่งขันกีฬารวมพลังมวลชน 
 9.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่2 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงรุ่นอายุ 16 ปี  การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลบางน้ า
เปรี้ยวคัพ 2016 



 10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตองประเภทหญิงเดี่ยว 
 11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง 
 12. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปี 2559 
 13. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง การแข่งขันกีฬาโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจ ำปี 
2559 

14. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 กีฬาบาสเกตบอลชาย การแข่งขันกีฬาโรงเรียน ธนาคารออมสิน 
ประจ ำปี 2559 

    

พ.ศ. 2560  ระดับชำติ 
  1.  ไดร้ับรางวัล ระดับ 5 ดาว ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559   
  2.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการขัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปี 2559            “สถานศึกษา
พอเพียง 2559” 
กำรเข้ำร่วมประกวด “ประชำรัฐร่วมพัฒนำสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ เทิดไท้องค์รำชัน” กำรประกวด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

  ระดับภำค 

  1.  ประเภทที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง  สบู่เปลือกไข่ข้าวหอมมะลิขัดผิว 
  2.  ประเภทที่ 9 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง  พัดที่ระลึกถวายความอาลัย 
  3.  ประเภทที ่9 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง  หิ้งพระ 
  4.  ประเภทที่ 10 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน แอปพลิเคชั่นสะสมแต้มออนไลน์บนมือถือ 
  5.  ประเภทที่ 11 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน  ขุ่นไม่ไหล 
  6.  ประเภทที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญเงิน น้ ายาบ้วนปากเยื่อไผ่   
  7.  ประเภทที่ 9 ชมเชยระดับเหรียญเงิน  ของที่ระลึกประติมากรรมนูนจากกระดาษ 
  8.  ประเภทที่ 1 ชมเชยระดับเหรียญทองแดง  ถังขยะแยกเศษอาหาร Two in one bin 
  9.  ประเภทที่ 3 ชมเชยระดับเหรียญทองแดง  ผลิตภัณฑ์น้ ายาซักผ้าจากสารละลายเปลือกไข่ 
  10.ประเภทที่ 3 ชมเชยเหรียญทองแดง  ลิปมันมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
  11.ประเภทที่ 6 ชมเชยระดับเหรียญทองแดง  เสื้อสมุนไพรประคบเพ่ือสุขภาพ 
  12.ประเภทที่ 7 ชมเชย วุ้นกรอบว่านหางจระเข้ 
 

  กำรเข้ำแข่งขันกีฬำ 
  1.  การแข่งขันบางน้ าเปรี้ยววอลเล่ย์บอล 2017 คัพ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2560 ชิงถ้วยรางวัล 
โดยจะท าการแข่งขันระหว่าง 8 - 10 พฤษภาคม 2560 ณ สนามโรงยิมส์กีฬาโรงเรียนวัดคลองเจ้า อ าเภอบาง
น้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้รับรางวัลดังนี้ 
   1.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 18 ปีหญิง  
   1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นประชาชนหญิง  
  2.  การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจ าปี 2560  วันพุธที่ 6 กันยายน 2560               
เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลดังนี้ 
   2.1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง  
   2.2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอลชาย  
  3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง“เกษตรฯ ชลคัพ” ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 
23 – 30 กรกฎาคม 2560  ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 



  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประจ าปี 2560 .   
  5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 
26 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก  
   6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลเยาวชน “กฟภ” ชิงชนะเลิศ  แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 13 (ปีที่ 33) ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่  1 - 7 สิงหาคม 2560 ณ ยิมโรงเรียนศรียานุสรณ์    
  7.  ได้รับโล่รางวัลต้นแบบสถานศึกษาคุณธรรมโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร จากการให้การสนับสนุนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ ภาคตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  กลยุทธ์และมำตรกำร ของสถำนศึกษำ 
 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนำคุณภำพและปริมำณผู้เรียน 
 มำตรกำรท ี่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ 
ตลาดแรงงาน 
 มำตรกำรที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ที่  2  กำรเพิ่มโอกำสกำรเรียนและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
 มำตรกำรที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
 มำตรกำรที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรม 
วิชาชีพตลอดชีวิต 
 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนำระบบประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตรงตำมคุณวุฒิวิชำชีพ 
 มำตรกำรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบ 
คุณวุฒิวิชาชีพ 
 มำตรกำรที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ที่  4   สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่ออำชีวศึกษำ 
 มำตรกำรที่ 1 มาตรการทางด้านภาษีอาการเพ่ือการจูงใจให้สถานประกอบการให้ความ 
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 มำตรกำรที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน สถาน 
ประกอบในจัดการเรียนการสอนสายอาชีพตามกระบวนการแปดริ้วโมเดล 
 

กลยุทธ์ที่  5  พัฒนำคุณภำพครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำ 
 มำตรกำรที่ 1 สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาร่วมกับภาครัฐ เอกชน  
สถานประกอบการ และชุมชน 
 มำตรกำรที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน 
 มำตรกำรที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่  6  พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ กำรบริหำรจัดกำรและแหล่งเรียนรู้ 
 มำตรกำรที่  1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
 มำตรกำรที่  2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 มำตรกำรที่  3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับ ปวช. ,ปวส. และปริญญาตรี เทคโนโลยีและ
สายปฏิบัติการ 
 มำตรกำรที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ความ 
ร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน 
 มำตรกำรที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง 
วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานประกอบการ สถานศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ 
 มำตรกำรที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ความรู้  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
 



ภูมิหลัง 

4.  ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

4.1  ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

เจดีย์ประจ ำวิทยำลัยฯ 
 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าบางปะกง ในพ้ืนที่ของวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  
(วัดเมือง)  บริเวณด้านหน้าของวิทยาลัยฯ  มีองค์เจดีย์   ซึ่งมีมานานก่อนหน้าที่จะสร้างวิทยาลัยฯ  องค์ เจดีย์
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มีลักษณะที่เรียกว่า “ทรงระฆัง”  เพ่ือใช้บรรจุอัฐิ ของพระยาวิเศษฤาไชย (ช้าง)  ซึ่ง
ขณะนั้นท่านด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองฉะเชิงเทรา  พระยาวิเศษฤาไชย   เดิมชื่อ  ช้าง  มีน้องชายร่วม บิดามารดา
เดียวกัน  ชื่อเสือ สืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองเก่า  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ในสมัยรัชกาล พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่  3)  ได้รับราชการเป็นหลวงจ่าเมือง  ครั้นถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่  4)  ได้รับเป็นพระก าภูภักดี  รับราชการมีความดี  ความชอบ  ได้เลื่อนยศเป็นพระ
พนมสารณรินทร์พระยาวิเศษฤาไชย     เจ้าเมืองฉะเชิงเทรา  ตั้งแต่  ณ  วันขึ้น  5ค่ า  เดือน  8ปีมะเส็งเอกศก  
ศักราช  1213ส าหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงพระยาวิเศษฤาไชย  ค้นพบบนจารึกแผ่นเงินที่เก็บ
รักษาไว้ในองค์พระเจดีย์  ของวัดเจดีย์  อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  ปัจจุบันเจดีย์องค์นี้  เป็นที่เคารพสักการะของ
เราชาวอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2481 บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา ในนาม

โรงเรียนประถมช่างทอผ้า โดยได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยฯ เมื่อ    วันที่ 1 ตุลาคม 
2519 ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 6 ไร่  2 งาน  34.22 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 154   ถนนมรุพงษ์  ต าบลหน้าเมือง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์  24000             
 โดยมีประวัติควำมเป็นมำ ดังนี้ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  ได้จัดตั้งเมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2481  โดยกรมอาชีวศึกษาร่วมกับจังหวัด
ฉะเชิงเทราได้เปิดโรงเรียนประถมช่างทอผ้า มีนายเสียง  จันทรวราฑิตย์  เป็นครูใหญ่ การเรียน การสอนได้
ด าเนินการและเปลี่ยนแปลงมาตามล าดับ  ดังนี้ 

พ.ศ. 2487 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเย็บเสื้อผ้า รับผู้ส าเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตรช่าง
เย็บเสื้อผ้าจบแล้วได้ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น 
 พ.ศ.  2491 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีฉะเชิงเทรา  เปิดสอน 
 -  ประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น  (ม.3) 
 -  ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) 
 -  ประโยคมัธยมศึกษาชั้นสูง  (เรียนต่อจาก ม. 6อีก 3ปี) 
 พ.ศ. 2507 โรงเรียนการช่างสตรีฉะเชิงเทรา  เข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟ  เปิดสอน  4 แผนก  คือ 
 -  แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ 
 -  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
 -  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 -  แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม  (ไม้,หนัง,ทอ) 
 พ.ศ. 2511 ได้รับเงินงบประมาณ  550,000 บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ให้สร้างอาคารเรียน
และห้องพยาบาล (อาคาร 2) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก 2ชั้น   
 พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 พ.ศ. 2519 โรงเรียนอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรารวมกับโรงเรียนการช่างฉะเชิงเทรา  ได้รับการยกฐานะ
ให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   ลงวันที่ 1 ตุลาคม  2519  (เดิม)  
เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราวิทยาเขต 2 โดยขยายการศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
เปิดสอน 2 คณะวิชา ได้รับเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ให้สร้างอาคารเรียน
และส านักงานคณะบริหารธุรกิจ  (อาคาร  3)  มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น  1  หลัง 
 พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดับ  ปวส.  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
 พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับ  ปวช. 20 หลักสูตร  1  ปี 
 พ.ศ. 2523 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาเขต 2 แยกวิทยาเขตเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา 
 พ.ศ. 2525 เปิดสอนระดับ  ปวส. 
  1.  สาขาวิชาเลขานุการ 
  2.  สาขาวิชาการบัญชี 
 พ.ศ. 2526 เปิดสอนระดับ  ปวช.  เพ่ิมเติมเป็น 4 ประเภทวิชา 
  1.  สาขาวิชาพณิชยการ 
  2.  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  3.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  4.  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 



และได้รับเงินงบประมาณ 4,750,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ให้สร้างอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ (อาคาร 1) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 1 หลัง  
 พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับ  ปวช.  เพ่ิมเติม 
  1.  สาขาวิชาการบัญชี 
  2.  สาขาวิชาเลขานุการ 
  3.  สาขาวิชาการขาย 
 

  เปิดสอนระดับ  ปวส.  เพ่ิมเติม 
  1.  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  2.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  3.  สาขาวิชาการตลาด 
  4.  สาขาวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ 
 

  เปิดสอนระดับ  ปวท.  เพ่ิมเติม 
  1.  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
  2.  สาขาวิชาการบัญชี 
 

 พ.ศ. 2529 เปิดสอนระดับ  ปวท.  เพ่ิมเติม 
  1.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ. 2530 เปิดสอนระดับ  ปวส.  เพ่ิมเติมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (แทนแผนกวิชาธุรกิจ
การค้าต่างประเทศซึ่งไม่มี นักศึกษาสมัครเข้าเรียน) ได้รับเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
และใช้เงินบ ารุงการศึกษามาสมทบ 2,510,841 บาท  รวมเป็นเงิน  6,510,841 บาท  (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น
แปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ให้สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์และส านักงาน  (อาคาร 4)  มีลักษณะเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  4 ชั้น  1 หลัง   
 พ.ศ. 2534 ได้รับเงิน 10,700,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  (เงินงบประมาณ4,000,000
บาท  เงินบ ารุงการศึกษา6,700,000บาท) ให้สร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม  (อาคาร 5)      
มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  5 ชั้น  1 หลัง 
 พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับ  ปวช.  เพ่ิม 1  แผนก  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ได้รับเงินงบประมาณ  
16,650,000  บาท  (สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ให้สร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะคหกรรม
ศาสตร์  (อาคาร  6)  มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6  ชั้น  1 หลัง   
 พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับ  ปวช.  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สาขาวิชาการโรงแรม 
 พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับ  ปวส.  ภาคสมทบ 
  เปิดสอนระดับ  ปวช.  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
 พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับ  ปวส.  สาขาวิชาพาณิชยศิลป์ 
  เปิดสอนระดับ  ปวส.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (ม.6)   
 พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับ  ปวช. (ทวิภาคี) สาขาธุรกิจอุตสาหกรรม 
 พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดับ  ปวส. (ทวิภาคี) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (เบเกอรี่) 
 พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับ  ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  เปิดสอนระดับ  ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 
 
4.2  ข้อมูลด้ำนอำคำร สถำนที่ 



 ชื่อสถำนศึกษำ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 ชื่อภำษำอังกฤษ  Chachoengsao Vocational College 
 ที่ตั้งสถำนศึกษำ  
  เลขที ่154  ถนนมรุพงษ์  ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 โทรศัพท์ 0-3851-1142 
 โทรสำร  0-3851-3863 
 เว็บไซต์  www.cvc-cha.ac.th 
 อีเมล์  webmaster@cvc-cha.ac.th 
 เนื้อที่ของสถำนศึกษำ 
  6 ไร่ 2 งาน 34.22 ตารางวา 
 

 มีอำคำร  รวมทั้งสิ้น     6    หลัง    ได้แก่ 
 

ที ่ อำคำร 
จ ำนวนห้อง 

 ห้องประชุม ห้องพักครู ห้องเรียน ห้องน้ ำ 
1 อาคาร 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ จ านวน 4 ชั้น - 6 ห้อง 15 ห้อง 4 ห้อง 
2 อาคาร 2 อาคารวิทยบริการ จ านวน 4 ชั้น 1 ห้อง 10 ห้อง - 3 ห้อง 
3 อาคาร 3 จ านวน 4 ชั้น - - - - 
4 อาคาร 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ จ านวน 4 ชั้น - 10 ห้อง 12 ห้อง 4 ห้อง 
5 อาคาร 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

คณะศิลปกรรม 
จ านวน 5 ชั้น - 9 ห้อง 18 ห้อง 8 ห้อง 

6 อาคาร 6 อาคารปฏิบัติการคณะ  
คหกรรมศาสตร์ 

จ านวน 6 ขั้น - 13 ห้อง 13 ห้อง 22 ห้อง 

7 อาคาร 7 อาคารปฏิบัติการอาหาร จ านวน 2 ชั้น - - - - 
 
 สีประจ ำวิทยำลัย น้ าเงิน - แสด 
 

 ดอกไม้ประจ ำวิทยำลัย ดอกพุทธรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เพลงมำร์ชของสถำนศึกษำ 
 อาชีวะ ฉะเชิงเทรา งามสง่า 
 แหล่งศึกษา วิชาชีพ ทันสมัย 
 สอนดรุณ คุณธรรม ประจ าใจ 
 มีวินัย ใฝ่ศึกษา มุ่งท าดี 
  ศิลปะ คหกรรม งามเป็นเลิศ 
 ธุรกิจ แจ่มบรรเจิด เป็นศักดิ์ศรี 
 นวัตกรรม งามเลิศ ในปฐพี 
 พระเจดีย์ สูงตระหง่าน เชิดชูตา 
  น้ าเงินแสด แผดกล้า ท้าตะวัน 
 ด้วยจิตผูกพันอบอุ่น อารักขา 
 อาชีวะ เกริกเกียรติ การกีฬา 
 วิวัฒนา ก้าวหน้า มุ่งสร้างตน 
  ศีลธรรม ประจ าใจ อันใสสด 
 จึงงามงด เลื่องชื่อ ทุกแห่งหน 
 สถาบัน การศึกษา เพ่ือปวงชน 
 แหล่งสร้างตน อาชีวะ ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

c

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายประเสริฐ   แก้วแจ่ม 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวดวงพร   ราษฎร์เจริญ 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวคณัสณันท์พรรณ   ผลท ามีบุญ 

 

สาขาวิชาบัญช ี
นางจารุวรรณ  เทวกุล ณ อยุธยา 

งานวัดผลและประเมนิผล 
นายราชวัลลภ  ล าพูน 

งานพัฒนาหลกัสูตรฯ 
นางสาวสวิด ีวัฒนะบุตร 

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายอรรณพ  เรืองยศจันทนา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางสาวพนัภพ์สัสา รัตนรุ่งเรือง 

 

งานสื่อสารการเรียนการสอน 
นางสาวจุฬาวรรณ   ดีเลิศ 

สาขาวิชาสามญัสัมพนัธ ์
นายกรีฑาพล  พุกภญิโญ 

 

สาขาวิชาการตลาด 
นายวรพจน์  วงษาราษฏร์ 

สาขาวิชาเลขานุการ 
นางพัชราภรณ์ พุกกะณะสุต 

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
นางวิชุดา วงษาราษฏร์ 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
นางพรนภัส  เทพพิพัฒน์ 

สาขาวิชาออกแบบ 
นายนิพนธ ์ ชิงชัย 

สาขาวิชาผ้าฯ 
นางรัตนา   บ ารุงวงศ ์

สาขาวิชาอาหาร ฯ 
นางวิจิตรา  สิงขรวัฒน ์

สาขาวิชาคหกรรมทัว่ไป 
  นางสุวรรณี พุกภิญโญ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
นายนิรันดร   จันทร์รัศมี 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาววนิดา   ซันเฮม 

งานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ 
นายกนก  แกว้มณ ี

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า      
และประกอบธุรกิจ 

นางพรพรรณ์  นกึงาม 

งานความร่วมมือ 
นางอุษาพศิน ี  มุ่งจงรกัษ์ 

งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

นางสาวศศิมา  กานยะคามนิ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษา 

นางสาวทัศนีย์   แกว้สมนกึ 

งานบริหารงานทัว่ไป 
นางสาวจารุวรรณ กลีบเมฆ 

งานทะเบียน 
นางสุพร   ไวยกิจจา 

งานอาคารสถานที ่
นายนิพนธ ์ ชิงชัย 

 

 

งานพัสด ุ
นางทิพย์สุคนธ์  คลังเกษม 

งานการบัญช ี
นางสาวภรณ์ชนก  บูรณะ

เรข 

งานประชาสมัพันธ ์
นางสุกญัญา   จนัทร์รัศม ี

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม 

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นางอรุณี  ขันทอง 

 

งานครทูี่ปรึกษา 
นางจิรดี ประยูรศริ ิ

งานโครงการพิเศษและ 
การบรกิารชุมชน 

นางสาวรติกร นนัทวิสิทธิ ์

งานปกครอง 
 นายนิวัตร  สมค า 

งานแนะแนวอาชีพและ 
การจดัหางาน 

นางปิยฉัตร   พลแสน 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวอุบลวดี  โล่สุวรรณ ์

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
นายสุพจน์   ทองเหลือง คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกจิ 
เพื่อการศกึษา 

นางธารทิพย์  ภริมย์ลาภ 

งานบุคลากร 
นางสาวมาลนิี  วชิราภากร 

งานการเงนิ 
นางสาวอัจฉรา  มานะอริยกุล 

 



 

6.  ข้อมูลบุคลำกร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

6.1  อัตรำก ำลัง  ปี  2561   ข้อมูล ณ วันที่  1  ตุลำคม  2560 
ผู้ให้ข้อมูล  นางมาลินี  วชิราภากร 

 

อัตราก าลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มีบุคลากรทั้งสิ้น 127 คน 
 ก. ข้ำรำชกำร 

1. ผู้บริหาร 

 
5 คน 

67 คน 
 

  

 2. ข้าราชการครู 61 คน    
 3. ข้าราชการบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน มาตรา 38 
ค.(2) 

1 คน    

 ข. ลูกจ้ำงประจ ำ    3 คน   
 1. ท าหน้าที่สอน     
 2. ทั่วไป/สนับสนุน 3 คน    
 ค. พนักงำนรำชกำร    8 คน   
 1. ท าหน้าที่สอน 6 คน    
 2. ทั่วไป/สนับสนุน 2 คน    
 ง. ลูกจ้ำงชั่วครำว  49 คน   
 1. ท าหน้าที่สอน 14 คน    
 2. ทั่วไป/สนับสนุน 35 คน    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง  มาช่วยราชการ -    คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง  ไปช่วยราชการที่อ่ืน - คน 

ช. มีอัตรำว่ำง  ไม่มีคนครอง      -  คน 
 1. ข้าราชการ  -   คน 
 2. ลูกจ้างประจ า           -   คน 
 



 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ 
                                                             จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ ปัจจุบัน 
                                                            ปีกำรศึกษำ 2/2560  (ปีปัจจุบัน) 

 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง      รวมทั้งสิ้น      คน     หน่วย :  คน 
 

ประเภทวิชำ/สำขำ 

ภำคเรียนที่ 2/2560 (ปีปัจจุบัน) 

รวมท้ังสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 

รวมทั้งสิ้น 691 559 498 1,748 285 248 533 - - - 2,281 

1 ประเภทวิชำพำณิชยำกำร  

- สาขาวชิา/งานการบัญช ี 136 158 135 429 81 80 161 - - - 590 
- สาขางาน/งานการตลาด 73 56 54 183 28 48 76 - - - 259 
- สาขางาน/งานการเลขานุการ 35 22 29 86 15 22 37 - - - 123 
- สาขางาน/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 143 131 108 382 99 46 145 - - - 527 
ทวิภำคี  
- สาขางาน/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - - - - - - - - 
- สาขางาน / การตลาด - - - - - - - - - - - 
2 ประเภทวิชำ คหกรรม  
- สาชาวิชา/งานอาหารและโภชนาการ 92 64 46 202 - - - - - - 253 
- สาขางาน/งานแฟชัน่ดีไซน์ 2   2 - - - - - - 2 
- สาขางาน/งานธุรกิจดอกไม้และงาน
ประดิษฐ ์

4 9 9 22 - - - - - - 22 

- สาขางาน/งานคหกรรมการผลิต - - - - - - - - - - - 



 

ประเภทวิชำ/สำขำ 
ภำคเรียนที่ 2/2560 (ปีปัจจุบัน) 

รวมท้ังสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 

ทวิภำคี  
- สาขางาน/งานการโรงแรม 42 22 9 73 - - - - - - 73 
- สาขางาน/งานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 23 7 10 40 - - - - - - 40 
- สาขางาน/งานธุรกิจค้าปลีก 17 13 11 41 - - - - - - 41 
- สาขางาน/งานประกอบอาหาร - - - - 27 24 51 - - - 253 
- สาขางาน/งาน ปตท. - - - - - - - - - - - 
- สาขางาน/งานธุรกิจงานประดิษฐ์ - - - - 4 4 8 - - - 8 
ทวิภำคี  
-สาขางาน/งานเซเว่น - - - - - - - - - - - 
3 ประเภทวิชำศิลปกรรม  
- สาขาวิชา/งานวิจิตรศิลป์ 15 10 5 30 - - - - - - 30 
- สาชาวิชา/งานออกแบบ 6 9 11 26 - - - - - - 26 
- สาขางาน/งานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 103 58 45 206 31 21 52 - - - 258 

2.หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2560)  รวมทั้งสิ้น     คน 

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  .................คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น     ...............คน 2.3 หลักสูตร ปชด.       ..............คน  

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  ...............คน 2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.       ..................คน 2.4 หลักสูตรอื่น ๆ     ..................คน 

 

 



 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ 

จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ ปัจจุบัน 

ปีกำรศึกษำ 2561 (ปีต่อไป) 

 
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง      รวมทั้งสิ้น      คน     หน่วย:คน 
 

ประเภทวิชำ/สำขำ 

ภำคเรียนที่ 1/2561 (ปตี่อไป) 

รวมท้ังสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 

รวมทั้งสิ้น 820 691 559 2,162 512 285 797 - - -  

1 ประเภทวิชำพำณิชยำกำร  

- สาขาวชิา/งานการบัญช ี 160 136 158 454 120 81 216 - - -  
- สาขางาน/งานการตลาด 80 73 56 209 40 28 82 20 - -  
- สาขางาน/งานการเลขานุการ 40 35 22 334 40 15 44 - - -  
- สาขางาน/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 160 143 131 289 80 99 207 20 - -  
ทวิภำคี  
- สาขางาน/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - 60 -  - - -  
- สาขางาน / การตลาด - - - - - -  - - -  
2 ประเภทวิชำ คหกรรม  
- สาชาวิชา/งานอาหารและโภชนาการ 120 92 64 276 - - - - - -  
- สาขางาน/งานแฟชัน่ดีไซน์ 10 2 - 12 - - - - - -  
- สาขางาน/งานธุรกิจดอกไม้และงาน
ประดิษฐ ์

20 4 9 33 20 -  - - -  

- สาขางาน/งานคหกรรมการผลิต - - - - - - - - - -  

 



 

 

ประเภทวิชำ/สำขำ 
ภำคเรียนที่ 1/2561  (ปตี่อไป) รวมท้ังสิ้น 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 

ทวิภำคี  
- สาขางาน/งานการโรงแรม 40 42 22 104 40 - 40 - - -  
- สาขางาน/งานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 20 23 7 50 10 - 10 - - -  
- สาขางาน/งานธุรกิจค้าปลีก 10 17 13 40 20 - 11 - - -  
- สาขางาน/งานประกอบอาหาร - - - - 46 27 73 - - -  
- สาขางาน/งาน ปตท. - - - - - - - - - -  
- สาขางาน/งานธุรกิจงานประดิษฐ์ - - - - - 4 4 - - -  
ทวิภำคี  
-สาขางาน/งานเซเว่น - - - - - - - - - -  
3 ประเภทวิชำศิลปกรรม  
- สาขาวิชา/งานวิจิตรศลิป ์ 20 15 10 45 5 - 5 - - -  
- สาชาวิชา/งานออกแบบ 20 6 9 35 11 - 11 - - -  
- สาขางาน/งานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 120 103 58 281 20 31 76 - - -  

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2561)  รวมทั้งสิ้น     คน 

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  .................คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น     ...............คน 2.3 หลักสูตร ปชด.       ..............คน 

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  ...............คน 2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.       ..................คน 2.4 หลักสูตรอื่น ๆ     ..................คน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.2  ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป) 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
เงินงบประมำณ 

 
1. จ ำนวนนักเรียน นกัศึกษำ   

         ภาคเรียนท่ี 2/2560 2,252 คน 
             ระดับ ปวช. 1,722 คน 
             ระดับ ปวส. 530 คน 
         ภาคเรียนท่ี 1/2561 2,865 คน 
             ระดับ ปวช. 2,070 คน 
             ระดับ ปวส. 775 คน 
             ระดับ ปริญญาตร ี 20 คน 
2. ประมำณกำรรำยรับ   
  2.1 งบบุคลากร           43,467,764.40  บาท 
  2.2 งบด าเนินการ      3,382,300.00 บาท 
       ค่าสาธารณูปโภค 900,000.00 บาท 
       ค่าเช่าบ้าน 117,600.00 บาท 
       ค่าเช่าทรัพย์สิน 451,000.00 บาท 
  2.3 งบลงทุน   
       ครุภัณฑ์ 6,404,100.00 บาท 
       สิ่งก่อสร้าง 12,092,800.00 บาท 

รวม 66,815,564.40 บำท 
3. ประมำณกำรรำยจ่ำย   
  3.1 งบบุคลำกร           43,467,764.40 บาท 
  3.2 งบด ำเนินกำร   
        ค่าเดินทางไปราชการ 800,000.00 บาท 
        ค่าตอบแทน 150,000.00 บาท 
        ค่าจใ้ช้สอย 490,000.00 บาท 
        ค่าวัสดุส านักงาน 112,300.00 บาท 
        ค่าวัสดุฝึก 1,830,000.00 บาท 
        ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 362,700.00 บาท 
        ค่าสบทบประกันสังคม 340,000.00       บาท 
        ค่าสาธารณปูโภค 1,415,000.00 บาท 
        ค่าเช่าบ้าน 117,600.00 บาท 
        ค่าเช่าทรัพย์สิน 451,000.00 บาท 
  3.3 งบลงทุน    
        ครุภัณฑ ์ 6,404,100.00 บาท 
        สิ่งก่อสร้าง 12,092,800.00 บาท 
  3.4  ค่ำใช้จ่ำยอื่น - บาท 

 
 
 
 
 



 

3.2  ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป) 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ   

เงินอุดหนุน 
 

1.จ ำนวนนกัเรียน นักศึกษำ   
         ภาคเรียนท่ี 2/2560 2,252 คน 
             ระดับ ปวช. 1,722 คน 
             ระดับ ปวส. 530 คน 
         ภาคเรียนท่ี 1/2561 2,865 คน 
             ระดับ ปวช. 2,070 คน 
             ระดับ ปวส. 775 คน 

             ระดับ ปริญญาตร ี 20 คน 

2. ประมำณกำรรำยรับ   

    ยอดเงินท่ีได้รับจัดสรร   
ค่าหนังสือเรยีน 3,792,000.00 บาท 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 872,160.00 บาท 
ค่าเครื่องแบบ 1,863,000.00 บาท 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,710,000.00 บาท 
ค่าจัดการเรียนการสอน 8,000,000.00 บาท 

        ค่าสาธารณปูโภค  บาท 
รวม 16,237,160.00 บำท 

3.ประมำณกำรรำยจ่ำย   
  3.1 งบบุคลำกร   
        ลูกจ้างช่ัวคราว 4,830,540.00 บาท 
  3.2 งบด ำเนินกำร   
        ค่าจัดการเรียนการสอน   
        ค่าตอบแทน 250,000.00 บาท 
        ค่าสอนเกินภาระงาน 1,919,460.00 บาท 
        ค่าธุรการนอกเวลา 500,000.00 บาท 
        ค่าวัสดุส านักงาน 500,000.00 บาท 

ค่าหนังสือเรยีน 3,792,000.00.00 บาท 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 872,160.00.00 บาท 
ค่าเครื่องแบบ 1,863,000.00.00 บาท 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,710,000.00.00 บาท 

  3.3 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ - บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2  ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป) 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
 

1.จ ำนวนนกัเรียน นักศึกษำ   

         ภาคเรียนท่ี 2/2560 2,252 คน 
             ระดับ ปวช. 1,722 คน 
             ระดับ ปวส. 530 คน 
         ภาคเรียนท่ี 1/2561 2,865 คน 
             ระดับ ปวช. 2,070 คน 
             ระดับ ปวส. 775 คน 
             ระดับ ปริญญาตร ี 20 คน 
2. ประมำณกำรรำยรับ   

      ยอดเงินยกมา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 6,133,400.00 บาท 
      ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรยีนที่ 2/2560 5,460,000.00 บาท 
      ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรยีนที่ 1/2561 6,300,000.00 บาท 
                                    รวม 17,893,400.00 บำท 
3.  ประมำณกำรรำยจ่ำย   
  3.1 งบบุคลำกร   
         ลูกจ้างช่ัวคราว 3,140,160.00 บาท 
  3.2  งบด ำเนินกำร   
         ค่าตอบแทน 840,700.00 บาท 
         ค่าใช้สอย 3,450,000.00 บาท 
         ค่าวัสดุ 2,093,000.00 บาท 
         ค่าวัสดเุชื้อเพลิง 137,000.00 บาท 
         ค่าสอนเกินภาระงาน 3,080,540.00 บาท 
         ค่าธุรการนอกเวลา 400,000.00 บาท 
         ค่าสาธารณูปโภค 1,585,000.00 บาท 
         ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย 707,000.00 บาท 
  3.3 งบลงทุน  บาท 
         ค่าครุภัณฑ ์ 1,460,000.00 บาท 
  3.4 งบฉุกเฉิน   
          งบส ารองฉุกเฉิน 1,000,000.00 บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่  1 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.  ชื่อโครงกำร  :  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-
2565 
    ผู้รับผิดชอบ  :  งานวางแผนและงบประมาณ   
 ฝ่ำย/แผนก/งำน  :  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

2. สนองยุทธศำสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
  ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 ข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     
 ข้อ 1.  เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน   ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  และการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท านุบ ารุงชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  อนุรักษ์วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  ด้ำนที่  :  มาตรฐานที่ 3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
   

4.  สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   :  3  ห่วง   2  เงื่อนไข  4  มิติ 

5.  สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
      หลักนิติธรรม   หลักความมีส่วนร่วม        หลักคุณธรรม   
    หลักความรับผิดชอบ   หลักความโปร่งใส   หลัก
ความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :  
ข้อ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ข้อ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
ข้อ 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
ข้อ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
ข้อ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
ข้อ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
ข้อ 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
ข้อ 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
ข้อ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ข้อ 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
ข้อ 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆ หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
ข้อ 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 



 

7.  ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

       ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ               ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

8.  สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย 
     8.1 รางวัลพระราชทาน 
       ด้านที่ 1  คุณภาพนักศึกษา   ด้านที่ 2  การบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ 
       ด้านที่ 3  การบริหารจัดการ     ด้านที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 
       ด้านที่ 5  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร     ด้านที่ 6  ความดีเด่นของสถานศึกษา 
     8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานที่  :  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
          ตัวบ่งชี้  :   
     8.3 มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  :  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
 ตัวบ่งชี้ : 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.11 ระดับคุณภาพภายในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ 
     8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ ข้อที่   1  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้วยระบบ
บริหารงานคุณภาพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการ
บริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วมทั้งด้านบุคลากร การเงิน ทรัพยากร โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  :   
 1.1.1_1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกด้าน 
 1.1.2_1 ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 1.1.3_1 ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 1.1.4_1 ยกระดับคุณภาพการท างานของบุคลากรใน 
 1.1.5_1 ยกระดับคุณภาพการท างานของบุคลากรในส านักงาน 
 1.2.1_1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกด้าน 
 1.2.2_1 ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 
 1.3.1_1 ยกระดับประสิทธิภาพระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9.  ระยะเวลำด ำเนินงำน  :  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 

10. ลักษณะโครงกำร 
       พัฒนางานเดิม        งานใหม ่
 

11. หลักกำรและเหตุผล 



 

แผนยุทธศาสตร์ เป็นการวางแผนที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ มีการก าหนดเป้าหมายระยะเวลาที่แน่
ชัด มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขัน ที่ต้องการระบบการท างานที่มีความสามารถในการปรับตัว
สูง ส าหรับการท างานในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ต้องการระบบการท างานที่คล่องตัว ต้องการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงในการน าสู่เป้าหมายใน
อนาคต สามรถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือความอยู่รอดและความก้าวหน้าขององค์ก ร 
หน่วยงานในอนาคต 

แผนยุทธศาสตร์ มีส่วนเป็นอย่างมากต่อการสร้างความเป็นผู้น า (Leadership) หรือในการสร้าง
ภาพ (lmage) ที่แสดงถึงจุดเด่นของหน่วยงาน องค์กร และมีการก าหนดเป้าหมายรวมขององค์กร ส าหรับ
การด าเนินงานในอนาคต 

12. วัตถุประสงค์ 
12.1 เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
12.2  เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกีย่วกีบการวิเคราะห์จุดอ่อน จดุแข็งของสถานศึกษา 
12.3 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
12.4  ปรับกระบวนงานที่สามารถผลักดันให้ได้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
12.5  เพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การทบทวนแผนอย่างเป็นรูปธรรม 

13. เป้ำหมำย 
 13.1 ด้านปริมาณ  
    -  บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการอบรมคิดเป็นร้อยละ 
100  ของผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ 
 13.2 ด้านคุณภาพ  
    -  บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับความรู้ และเข้าใจ
กระบวนการท าแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสถานศึกษา 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน   :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

15. วิธีกำรด ำเนินงำน 

 

 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             



 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ. (250,000)  งบรำยจ่ำยอ่ืน     สอศ.  
หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่ำที่จ่ำยจริงทุกรำยกำร 

 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ

รวม
เงิน

รำยได้ 
1 อบรมเรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา        (พ.ศ. 2562 – 2565) 
100,000 70,000 80,000 250,000 

รวม 100,000 70,000 80,000 250,000 
รวมเป็นเงิน (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่ำที่จ่ำยจริงทุกรำยกำร 

 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  : 
 17.1  บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 17.2  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 17.3  สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือน าไปสู่
ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา 

18. ปัญหำและอุปสรรค  :         - 
 

19. กำรติดตำมและประเมินผล (วิธีกำรประเมิน, เครื่องมือประเมิน) 
 19.1  แบบสอบถาม 
 19.2  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     3  ห่วง 
          1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ 



 

          3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะจะ
เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ 
     2  เงื่อนไข 
          1. ความรู้  :  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
 2. คุณธรรม  :  ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต 
และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 4  มิติ 
          1. เศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน  ให้มีความขยันหมั่นเพียร
ประกอบสัมมาอาชีพ  เพ่ือให้พึ่งตนเองได้  ให้พ้นจากความยากจน การปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งได้
ช่วยให้เกษตรกรจ านวนมากมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น  มีชีวิตที่เป็นสุขตามสมควรแก่อัตภาพ  พ้นจากการเป็นหนี้
และความยากจน  สามารถพ่ึงตนเองได้  มีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุข 
 2. จิตใจ : เศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ  คือ พอดี  พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี  ยินดี
ในสิ่งที่ได้  ไม่โลภ  เศรษฐกิจพอเพียง  จะต้องเริ่มที่ตัวเอง โดยสร้างรากฐานทางจิตใจที่มั่นคง  โดยเริ่มจาก
ใจที ่  รู้จักพอ  เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา 

3. สังคม   หมายถึง  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ  ประชาชนมีความเมตตา
เอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่  มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน  เพ่ือให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันได ้       โดยปราศจากการเบียนเบียนกัน  การเอารัดเอาเปรียบกัน  การมุ่งร้ายท าลายกัน 

4. วัฒนธรรม  หมายถึง วิถีชีวิตของประชาชน  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต
ที่ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย  ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  
ซึ่งท าให้เกิดการเป็นหนี้เป็นสิน  เกิดการทุจริตคอรัปชั่น  เป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่ง  ที่บ่อนท าลาย
ความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่  2 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.  ชื่อโครงกำร  :  พัฒนางานวางแผนและงบประมาณ 
     ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาววนิดา   ซันเฮม  
  ฝ่ำย/แผนก/งำน  :  งานวางแผนและงบประมาณ 

2.  สนองยุทธศำสตร์ 
     2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      
    ข้อ  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
    ข้อ  4  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
     2.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     
    ข้อ 1  เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพและการจัด     
     การทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท านุบ ารุงชาติ   
     ศาสนา พระมหากษัตริย์  อนุรักษ์วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.  สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  ด้ำนที่  :  3. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

4.  สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ความมีเหตุผล  และความพอประมาณ 

5.  สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
       หลักนิติธรรม       หลักความมีส่วนร่วม     
       หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
       หลักความโปร่งใส      หลักความคุ้มค่า 

6.  สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  : 
        ข้อ  12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

7.  ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
       ยกระดับคุณภาพผู้เรียน      เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

8.  สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย 
     8.1 รางวัลพระราชทาน 
       ด้านที่ 1  คุณภาพนักศึกษา   ด้านที่ 2  การบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ 
       ด้านที่ 3  การบริหารจัดการ     ด้านที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 
       ด้านที่ 5  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร     ด้านที่ 6  ความดีเด่นของสถานศึกษา 
     ข้อประเมินที่  :  5.3 คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน     
  8.2  มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :   - 
            ตัวบ่งชี้  :   - 
     8.3  มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
.            ตัวบ่งชี้  :  3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
     8.4  พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่  :  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้วยระบบบริหา
งาน     คุณภาพ  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประกันคุณภาพการศึกษา  และการบริหาร



 

คุณภาพ       แบบมีส่วนร่วมทั้งด้านบุคลากร  การเงิน  ทรัพยากร  โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  8.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  :   1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งในระบบบริการงาน
คุณภาพและการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ท านุบ ารุงชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  อนุรักษ์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
           กลยุทธ์ที่  :  1.1.1_1  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกด้าน 
                           1.1.2_1  ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
                           1.1.3_1  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
                           1.1.4_1  ยกระดับคุณภาพการท างานของบุคลากรในส านักงาน 
                           1.2.1_1  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกด้าน 
                           1.2.2_1  ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 

9.  ระยะเวลำด ำเนินงำน  :  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 

10.ลักษณะโครงกำร 
       พัฒนางานเดิม                     งานใหม ่

11.หลักกำรและเหตุผล 

      การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  และสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2560      
เป็นการวางแผนการบริหารจัดการเงินงบประมาณ  และติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปี
งบประมาณนั้นๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาและส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  จึงเห็นควรให้มีโครงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

12.วัตถุประสงค์ 
     12.1  เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

13.เป้ำหมำย 
      13.1 เชิงคุณภำพ  :   
    -   โครงการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด และใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
เหมาะสม 
      13.2 เชิงปริมำณ  :   
    -   โครงการในแผนปฏิบัติราชการด าเนินงานครบ 80 เปอร์เซ็นต์ 
 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน  :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15. วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
2.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ. (5,000)  งบรำยจ่ำยอ่ืน     สอศ.  

 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ

รวม
เงิน

รำยได้ 
1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 2,500 - 2,500 5,000 
2 การพัฒนาคุณภาพบริหารการเงินและงบประมาณ - - - - 

รวม 2,500 - 2,500 5,000 
รวมเป็นเงิน       (ห้าพันบาทถ้วน)        หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่ำที่จ่ำยจริงทุกรำยกำร 

 

17.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
     17.1 การท างานระหว่าง  งานวางแผนและงบประมาณ  งานการเงิน  งานพัสดุ  มีความสะดวก             
รวดเร็ว  ถูกต้องครบถ้วน  ชัดเจน  มากยิ่งข้ึน 

18.ปัญหำและอุปสรรค  : 
    - 

19.กำรติดตำมและประเมินผล (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
     19.1 แบบประเมิน 
     19.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 



 

20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 3  ห่วง 
  1. ความพอประมาณ :  - 
  2. ความมีเหตุผล  :  - 
  3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี   :  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  
  ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และ
ไกล 
 2  เงื่อนไข 
  1. ความรู้   :  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
  2. คุณธรรม  :  - 
 

 4  มิติ 
 1. สังคม  :  มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน 
  2. เศรษฐกิจ  :  - 
  3. วัฒนธรรม  :  - 
  4. สิ่งแวดล้อม  :  - 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการที่  3 

แบบเสนอโครงกำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 

1.  ชื่อโครงกำร  :  พัฒนาระบบและก าลังคนอาชีวศึกษา 
    ผู้รับผิดชอบ  :  นายกนก   แก้วมณี   
 ฝ่ำย/แผนก/งำน  :  งานศูนย์ข้อมูล 

2. สนองยุทธศำสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
   ข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     
 ข้อ 1.  เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน   ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  และการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท านุบ ารุงชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  อนุรักษ์วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  ด้ำนที่  :  มาตรฐานที่ 3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
   

4.  สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   :  ความมีเหตุผล  ,  ด้านสังคม    

5.  สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
      หลักนิติธรรม   หลักความมีส่วนร่วม        หลักคุณธรรม   
    หลักความรับผิดชอบ   หลักความโปร่งใส   หลัก
ความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :  
ข้อ 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

7.  ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

       ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ               ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

8.  สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย 
     8.1 รางวัลพระราชทาน 
       ด้านที่ 1  คุณภาพนักศึกษา   ด้านที่ 2  การบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ 
       ด้านที่ 3  การบริหารจัดการ     ด้านที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 
       ด้านที่ 5  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร     ด้านที่ 6  ความดีเด่นของสถานศึกษา 
     8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานที่  :  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
          ตัวบ่งชี้  :   
  8.3 มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  :  3. ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ : 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา  
  



 

     8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ ข้อที่   1  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้วยระบบ
บริหารงานคุณภาพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการ
บริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วมทั้งด้านบุคลากร การเงิน ทรัพยากร โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยหลักธรรมมาภิ
บาล 

กลยุทธ์ที่ : 1.3.1 1 ยกระดับประสิทธิภาพระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9.  ระยะเวลำด ำเนินงำน  :  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 

10. ลักษณะโครงกำร 

       พัฒนางานเดิม        งานใหม ่

11. หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูล
ข่าวสารมีราคาถูกลงท าให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้หลายช่องทาง และได้รับความรู้ต่าง ๆ มากข้ึนและแพร่หลาย 

12. วัตถุประสงค์ 
12.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน แท็บเล็บ และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

12.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาเข้าใจและตระหนักเห็นความส าคัญของเว็บไซต์
ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 

12.3 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาสามารถให้ความรู้และให้ค าแนะน าแก่นักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษาได้ 
12.4 เพ่ือให้นักเรียนใช้งานได้อย่างถูกต้อง และตระหนักถึงการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

และใช้ประโยชน์จากระบบ 

13. เป้ำหมำย 
 13.1 ด้านปริมาณ  
  13.1.1  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้     ร้อยละ 100  โดยเข้าจากอุปกรณ์แบบมีสายที่ได้ติดตั้งไว้ให้และไร้สายในจุดที่สัญญาณ
สามารถส่งถึง 
 13.2 ด้านคุณภาพ  

13.2.1  มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถสนองตอบความต้องการในการใช้งานของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา 

13.2.2  ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการ
ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 

13.2.3  ครูที่ปรึกษาสามารถให้ความรู้และให้ค าแนะน าแก่นักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษา
ได ้

13.2.4  นักเรียนใช้งานได้อย่างถูกต้อง และตระหนักถึงการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากระบบ 
 



 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน   :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

15. วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
3.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ. (2,020,000)  งบรำยจ่ำยอ่ืน     สอศ.  

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำวัสด ุ
รวมเงิน
รำยได้ 

1 ติดตั้งอุปกรณ์และก าหนดค่าระบบโครงข่ายหลักและทดสอบสัญญาณ 500,000 - 500,000 1,000,000 
2 ติดตั้งและก าหนดค่าอุปกรณ์ระบบควบคุมและอุปกรณ์จ่ายสัญญาณ

เครือข่ายไร้สายทดสอบการเชื่อมต่อและทดสอบการท างานของ
อุปกรณ์ 

500,000 - 500,000 1,000,000 

3 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ - - 2,500 2,500 
4 ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียน 5,000 2,500 10,000 17,500 

รวม 1,005,000 2,500 1,012,500 2,020,000 
รวมเป็นเงิน  (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน )   หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่ำที่จ่ำยจริงทุกรำยกำร 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  : 
 17.1  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ 
100 % 
 17.2  ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เห็นถึงประโยชน์ของเว็บไซต์ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 

17.3  ครูที่ปรึกษาสามารถให้ค าแนะน าแก่นักเรียน นักศึกษาได้ 
17.4  นักเรียน นักศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์และตระหนักถึงการน า

ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเข้าสู่ระบบ 
 



 

18. ปัญหำและอุปสรรค  :      - 

19. กำรติดตำมและประเมินผล (วิธีกำรประเมิน, เครื่องมือประเมิน) 
 19.1  แบบสอบถาม 
  19.2  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     3  ห่วง 
          1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ 
          3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะจะ
เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ 
     2  เงื่อนไข 
          1. ความรู้  :  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
 2. คุณธรรม  :  ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต 
และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
  4  มิติ 
          1. เศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน  ให้มีความขยันหมั่นเพียร
ประกอบสัมมาอาชีพ  เพ่ือให้พึ่งตนเองได้  ให้พ้นจากความยากจน การปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งได้
ช่วยให้เกษตรกรจ านวนมากมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น  มีชีวิตที่เป็นสุขตามสมควรแก่อัตภาพ  พ้นจากการเป็นหนี้
และความยากจน  สามารถพ่ึงตนเองได้  มีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุข 
 2. จิตใจ : เศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ  คือ พอดี  พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี  ยินดี
ในสิ่งที่ได้  ไม่โลภ  เศรษฐกิจพอเพียง  จะต้องเริ่มที่ตัวเอง โดยสร้างรากฐานทางจิตใจที่มั่นคง  โดยเริ่มจาก
ใจที ่  รู้จักพอ  เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา 

3. สังคม   หมายถึง  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ  ประชาชนมีความเมตตา
เอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่  มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน  เพ่ือให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันได ้       โดยปราศจากการเบียนเบียนกัน  การเอารัดเอาเปรียบกัน  การมุ่งร้ายท าลายกัน 

4. วัฒนธรรม  หมายถึง วิถีชีวิตของประชาชน  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต
ที่ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย  ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม   
ซึ่งท าให้เกิดการเป็นหนี้เป็นสิน  เกิดการทุจริตคอรัปชั่น  เป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่ง  ที่บ่อน
ท าลาย       ความมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่  4 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.  ชื่อโครงกำร  :  สร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
     ผู้รับผิดชอบ  :  นางอุษาพศินี  มุ่งจงรักษ์  
  ฝ่ำย/แผนก/งำน  :  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  งานความร่วมมือ  

2.  สนองยุทธศำสตร์ 
     2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  :   
           ข้อ  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
     2.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  :   
            ข้อ  1  เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน  ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพและการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท านุบ ารุงชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.  สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  ด้ำนที่  :  3. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

4.  สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :   - 

5.  สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม        หลักคุณธรรม  
    หลักความรับผิดชอบ   หลักความโปร่งใส    หลักความคุ้มค่า 

6.  สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :   
  ข้อ  2  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนร่วม 
  ข้อ  4  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
  ข้อ  9  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆ หรือกิเลส มีความละอาย    
              เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
  ข้อ 12 ค านึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง   

7.  ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
       ยกระดับคุณภาพผู้เรียน      เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

8.  สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย 
     8.1  รางวัลพระราชทาน        
       ด้านที่ 1  คุณภาพนักศึกษา   ด้านที่ 2  การบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ 
       ด้านที่ 3  การบริหารจัดการ     ด้านที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 
       ด้านที่ 5  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร     ด้านที่ 6  ความดีเด่นของสถานศึกษา 
          ข้อประเมินที่  :  4.1 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษา 
                               4.2 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
     8.2  มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  - 
           ตัวบ่งชี้  :   - 



 

     8.3  มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน   มาตรฐานที่  :  3. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
            ตัวบ่งชี้  :  3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 
     8.4  พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่  :  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้วยระบบ
บริหารงานคุณภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประกันคุณภาพการศึกษา  และการ
บริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วมทั้งด้านบุคลากร  การเงิน  ทรัพยากร  โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   6. ขยายเครือข่ายความร่วมมือการอาชีวศึกษา  และฝึกอบรม
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ  ร่วมกับหน่ วยงานทุกภาคส่วน  ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน       ในประเทศและต่างประเทศ 
  8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  :   1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน  ทั้งในระบบบริการงาน
คุณภาพ  และการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ท านุบ ารุงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อนุรักษ์ วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
            กลยุทธ์ที่  :   6.1.1_1 ยกระดับภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกส่วนทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 
                            6.1.2_1 ยกระดับความรู้  ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
ผู้เรียนและหน่วยงานทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
                            6.1.3_1 ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
ฝึกงาน  การศึกษาดูงานของผู้เรียนและฝึกประสบการณ์ครูในสถานศึกษา 
                            6.1.4_1 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
                            6.2.1_ 1พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของหน่วยงานทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
                            6.2.2_1 ยกระดับความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
                             6.2.3_1 ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การสนับสนุนจัดศูนย์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่ทันสมัย 
                             6.2.4_1 ยกระดับความร่วมมือโดยการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ใน
การจัดการอาชีวศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 
                             6.3.1_1 ยกระดับภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชนให้เป็นศูนย์ฝึกงานของผู้เรียนและฝึกประสบการณ์ของครู 
                            6.3.2_1 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
                             6.3.3_1ขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
                             6.4.1_1 สร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 
 
                             6.4.2_1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน               
ในต่างประเทศ ด้านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของครูในสถานศึกษา 
                             6.4.3_1 เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 



 

9.  ระยะเวลำด ำเนินงำน   :  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 

10. ลักษณะโครงกำร 
       พัฒนางานเดิม         งานใหม ่

11. หลักกำรและเหตุผล 

      ในการจัดการด้านอาชีวศึกษาในปัจจุบัน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
องค์กรทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการศึกษา  ด้านหลักสูตร   
ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพแก่ครูและผู้เรียน  พร้อมทั้งให้การสนับสนุน  เงินทุน  วัสดุ อุปกรณ์    ฯลฯ   
ในการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้การผลิตก าลังคน
สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน    ในแต่ละอาชีพและให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต ให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

12.วัตถุประสงค์ 
   12.1  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศ และ
ต่างประเทศมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  ใน
อนาคต 
   12.2  เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร ด้านการแลกเปลี่ยนครู 
นักเรียนนักศึกษา  ด้านทุนการศึกษา  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการสนับสนุนการจัด
การศึกษากับสถานศึกษา  

13. เป้ำหมำย 
      13.1  เชิงคุณภาพ  :    
    -   องค์กรทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในประเทศและต่างประเทศ               
ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
      13.2 เชิงปริมาณ 
        -   ร้อยละ  80  ของจ านวนสาขางานที่ เปิดสอน จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 
           -   ครู นักเรียนนักศึกษา  ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับองค์กรทุกภาค
ส่วน       ไม่น้อยกว่า 3 สาขาวิชาชีพ 
           -   สถานศึกษาได้ รับการสนับสนุนทรัพยากร ด้ านด้ านทุนการศึกษา  
งบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์   ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 3  รายการ 
       -   องค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOA) และบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่า  10  แห่ง    

14. สถำนที่ด ำเนินงำน  :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา/ หน่วยงานภายนอก 
 

 

 

 

 

 



 

15. วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
4.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ. (20,000)  งบรำยจ่ำยอ่ืน     สอศ.  

 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำวัสด ุ
รวมเงิน
รำยได้ 

1 กิจกรรมประสานงาน 
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 

- - 10,000 10,000 

2 กิจกรรมจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายใน และภายนอกประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 

- 5,000 5,000 10,000 

รวม - 5,000 15,000 20,000 
รวมเป็นเงิน   (สองหมื่นบาทถ้วน )   หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่ำที่จ่ำยจริงทุกรำยกำร 

 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
      17.1  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ในประเทศ
และต่างประเทศในการการจัดการศึกษากับสถานศึกษา 
      17.2  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนด้านเงินเงินทุน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  จากทุกภาคส่วนทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ในประเทศและต่างประเทศ  ในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

18. ปัญหำและอุปสรรค  :       - 

19. กำรติดตำมและประเมินผล (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
      19.1  แบบประเมิน 
      19.2  รายงานผลการปฏิบัติงาน 



 

20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
      3  ห่วง 
          1. ความพอประมาณ  :  ด าเนินงานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดบนพ้ืนฐานของความพอดี 
          2. ความมีเหตุผล  :   ด าเนินงานโดยพจิารณาปัจจัยที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก 
          3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  : ในการด าเนินการ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบ  และการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ 
      2  เงื่อนไข 
          1. ความรู้  :  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 2. คุณธรรม  : มีความรู้ ความคิด ความตั้งใจตั้งใจในการด าเนินงานอย่างมีเหตุผลมีความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม   
      4  มิติ 
          1. สังคม  :    - 
          2. เศรษฐกิจ  :    - 
          3. วัฒนธรรม  :   - 
          4. สิ่งแวดล้อม  :  - 
 

                                                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่  5 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.  ชื่อโครงกำร  :  การสนับสนนุการจัดท าวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสรา้งสรรค์ส าหรบัครู และนักเรียน  
นักศึกษา 
    ผู้รับผิดชอบ  :  งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 ฝ่ำย/แผนก/งำน  :  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

2. สนองยุทธศำสตร์ 
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
  ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 ข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     
  ข้อ 2. เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  ด้ำนที่  : 
  มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย    
   

4.  สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   :  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  ในอนาคตทั้งใกล้ และไกล 

5.  สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
      หลักนิติธรรม   หลักความมีส่วนร่วม        หลักคุณธรรม   
   หลักความรับผิดชอบ   หลักความโปร่งใส   หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :  
 ข้อ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม เพ่ือส่วนรวม  
 ข้อ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม      
  ข้อ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ข้อ 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  

7.  ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
       ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
       เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ               ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
8.  สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย 
     8.1 รางวัลพระราชทาน  
       ด้านที่ 1  คุณภาพนักศึกษา   ด้านที่ 2  การบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ 
       ด้านที่ 3  การบริหารจัดการ     ด้านที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
       ด้านที่ 5  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร     ด้านที่ 6  ความดีเด่นของสถานศึกษา 
 



 

     8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานที่  :  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
          ตัวบ่งชี้  :  ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชพีหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
     ตวับ่งชี้ที่ 5 ผลงานที่เป็นนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์สรา้งสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
     8.3 มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่  :  5 ดา้น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจยัของผู้เรียน  
     ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสรา้งสรรค์ หรืองานวิจยัของครู 
     8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ ข้อที่  4  :   ส่งเสริม พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี เพื่อ
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มภาคตะวันออก  ในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
 8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  :   
 4.1.1_1 สนับสนุนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของครูเข้าสู่ระดับภาค และชาติ 
 4.2.1_1 สนับสนุนให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ประเมินผลด้วยการอบรม 
 4.3.1_1 สนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาองค์ความรู้ให้ครูและนักเรียนในการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 4.3.2_1 ส่งเสริมการเผยแพร่และน าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ 

9.  ระยะเวลำด ำเนินงำน  :   ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 

10. ลักษณะโครงกำร 
       พัฒนางานเดิม        งานใหม ่

11. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดแนวการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไว้ในหมวดที่  4 มาตรา 30 ว่าให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การสอน  ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา และจากการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ              และประเมินผลส าหรับการประกันคุณภาพสถานศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ก าหนดไว้        ซึ่งมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
ก าหนดให้สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานรวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มี
การส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและ
ชาติ และการยกระดับคุณภาพภายในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์           งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของครู  ก าหนดให้สถานศึกษาจัดประกวดและน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา งานพัฒนาวิจัย ฯ จึงเห็นสมควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยให้มีคุณภาพ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันใน
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียน ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 
จัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืน ๆ จัดให้มีการ
ประกวดแสดงและเผยแพร่ผลงานรวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้า
ร่วมแสดงแข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ  

12. วัตถุประสงค์ 
 12.1  เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์    งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 5 บทเพ่ิมมากข้ึน 
 12.2  เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะในการท าวิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ และใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น 



 

12.3  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน โครงการ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้และนวัตกรรม ที่ท า
วิจัยไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก และยกระดับความ
เป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืน 

12.4 เพ่ือสนับสนุนให้ครูและนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 จัดท างานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์เพ่ิมมากขึ้น และเข้าร่วมแสดงแข่งขันการประกวดงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับชุมชน จังหวัด 
ภาคและชาต ิ

13. เป้ำหมำย 
 13.1 ด้านปริมาณ -  ทุกแผนกวิชามีการจัดท างานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ครบทุกแผนกวิชา 
    -  ครูและนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 สามารถท าสิ่งประดิษฐ์        
งานสร้างสรรค์ และวิจัย 5 บท ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 

13.2 ด้านคุณภาพ -  ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพสมควรได้รับการ
ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา 

-  ครูและนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ 5 บทและผู้เรียนมีผลงานวิจัยและมีชิ้นงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์และเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานผู้เรียนและเป็นที่ยอมรับของสังคม น าไปสู่เชิงพาณิชย์หรือแก้ปัญหาสังคม 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน   :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

15. วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
5.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
 
 
 
 



 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ. (55,000)  งบรำยจ่ำยอ่ืน  สอศ. (120,000) 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำ
วัสด ุ

รวม
เงิน

รำยได้ 
สอศ. 

1 อบรม/ประชุม/สัมมนา การจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 5 บท ส าหรับครู และนักเรียน นักศึกษา 

20,000 20,000 5,000 45,000  

2 จัดท าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย หรือ
งานวิจัยในชั้นเรียนเข้าร่วมประกวดระดับสถานศึกษา อศจ. ภาค และชาติ 

- -   120,000 

3 เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
งานวิจัยในชั้นเรียน หรือการจดอนุสิทธิบัตร 

- - 10,000 10,000  

รวม    55,000 120,000 

รวมเป็นเงิน         (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)     หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่ำที่จ่ำยจริงทุกรำยกำร 
17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  : 
 17.1 แผนกวิชาและสาขางานมีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ทุกสาขางาน และแผนก
วิชา สถานศึกษามีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ใช้เป็นแบบอย่างได้อย่างมีคุณภาพ 

17.2 มีระบบการพัฒนาบุคลากรร่วมกันในสถานศึกษาโดยครูได้ท างานร่วมกันในการเป็นที่ปรึกษา
วิจัย ให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในสถานศึกษาท าให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
18. ปัญหำและอุปสรรค  : - 
19. กำรติดตำมและประเมินผล (วิธีกำรประเมิน, เครื่องมือประเมิน) 
 19.1  ติดตาม / ประเมินผล 
 19.2  สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามโครงการ 
20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     3  ห่วง 
          1. ความพอประมาณ  :   - 
          2. ความมีเหตุผล  :    การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น  ๆอย่างรอบคอบ 
          3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะจะ
เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ 
     2  เงื่อนไข 
          1. ความรู้  :  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
  2. คุณธรรม  :     - 
 4  มิติ 
          1. สังคม  : เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ  ประชาชนมีความเมตตาเอ้ืออาทร
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้  
โดยปราศจากการเบียนเบียนกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุ่งร้ายท าลายกัน 
          2. เศรษฐกิจ  :     - 
          3. วัฒนธรรม  :    - 
          4. สิ่งแวดล้อม  :   - 



 

โครงการที่ 6 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.  ชื่อโครงกำร  :   ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ                
    ผู้รับผิดชอบ  :  งานประกันคุณภาพ (นางสาวทัศนีย์  แก้วสมนึก) 
    ฝ่ำย/แผนก/งำน  :  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2.  สนองยุทธศำสตร์   
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      

ข้อ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
  ข้อ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    2.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  : 
           ข้อ 1  เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งในระบบบริหารงานคุณภาพ และการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ  ศ า ส น า 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

3.  สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ด้ำนที่  : 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
 

4.  สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  3 ห่วง  2 เงื่อนไข  4  มิต ิ
 

5.  สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม   หลักความมีส่วนร่วม   หลักคุณธรรม 
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส   หลักความคุ้มค่า 
 

6.  สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  : ค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  
  

7.    ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  2561 

    ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

8.  สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  

    8.1  รางวัลพระราชทาน  
  ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา    ด้านที่  2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  ด้านที ่3 การบริหารจัดการ    ด้านที่  4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
  ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร    ด้านที่  6  ความดีเด่นของสถานศึกษา 

8.2  มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :   ตัวบ่งชี้ที่ : -  
8.3  มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :    มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ : ตัวบ่งชี้ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
    8.4  พันธกิจวิทยาลัยฯ    :  ข้อ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้วยระบบ
บริหารงาน คุณภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหาร
คุณภาพแบบมีส่วนร่วมทั้งด้านบุคลากร การเงิน ทรัพยากร โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    8.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  
           ข้อ  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
            ข้อ  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 



 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :    ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 

10.ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
 

11.หลักกำรและเหตุผล 
          รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งพบว่าปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยมีจุดที่ต้องพัฒนาและส่งเสริม คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและอย่าง
ต่อเนื่อง           การส่งเสริมการพัฒนารายวิชาในการจัดการศึกษา การส่งเสริมให้ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 
ด าเนินการใช้ความรู้ความสามารถไปท าประโยชน์ต่อชุมชน เป็นต้น และสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยเรื่องของการเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพโดยใช้หลัก     ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณภาพในทุกด้าน ทั้งในระบบบริหารงานคุณภาพ
และการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ค านึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาสถานศึกษา
ตามการเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์โลกปัจจุบัน  

  จากเหตุผลตามที่กล่าวมา งานประกันคุณภาพฯ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ  เพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    

12. วัตถุประสงค์ 
      12.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 
      12.2 เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ 
ประสบการณ์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  
      12.3 เพ่ือส่งเสริมครู บุคลากร และนักเรียน ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก                  
      12.4 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
 

13. เป้ำหมำย 
     13.1  เชิงคุณภำพ   
       -  วิทยาลัยฯ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 อยู่
ในระดับดีข้ึนไป 
                -  เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลมีคามสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และมาตรฐานคุณภาพ 
 

     13.2  เชิงปริมำณ 
    -  ร้อยละ 5 ของครู เจ้าหน้าที่ และผู้เรียน ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก                  
                -  ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ 
ประสบการณ์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  
       

14. สถำนที่ด ำเนินงำน  :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 



 

15. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
6.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
   งปม.  อุดหนุน  บกศ. (55,000)  งบรำยจ่ำยอ่ืน     สอศ.  
 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ

รวม
เงิน

รำยได้ 
สอศ. 

1 ขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                   
ด้านการอาชีวศึกษา องค์กรภายนอก สถานศึกษา                  
พอเพียงและรางวัลพระราชทาน              

5,000 5,000 10,000 20,000 - 

2 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โดยการอบรม 
ศึกษา ดูงาน ด้านวิชาการ /วิชาชีพ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (หน่วยงาน สถานศึกษาต้นแบบ หรือการ
ปฏิบัติที่ดี) 

5,000 5,000 10,000 20,000 - 

3 ยกย่องประกาศเกียรติคุณ ความรู้ ความสามารถ                     
คุณธรรม จริยธรรม การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ                
เศรษฐกิจพอเพียง จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก   

5,000 - 10,000 15,000 - 

4 นิเทศ ติดตาม การรายงานการประเมินตนเอง - - - - - 
รวม 15,000 10,000 30,000 55,000  

รวมเป็นเงิน (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่ำที่จ่ำยจริงทุกรำยกำร  
   
 
 
 
 
 
 
 



 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  : 
      17.1 วิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี        
 17.2 ครูและบุคลากรได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม      
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ                 
       17.3 วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินคุณภาพด้านการจัดการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ภายในปี 2561    
 

18. ปัญหำและอุปสรรค  : - 
 

19. กำรติดตำมและประเมินผล (วิธีกำรประเมิน, เครื่องมือประเมิน) 
     19.1 วิธีการประเมิน : ส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
     19.2 เครื่องมือประเมิน : แบบสอบถาม  รายงานสรุปผลโครงการ 
 

20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
      3   ห่วง 
           1. ความพอประมาณ  :  ความพอดี เหมาะสมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การใช้
ศักยภาพ งบประมาณ เวลา ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
           2. ความมีเหตุผล :  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการกระท านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ 
           3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  : การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  ที่ จะ
เกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
   2   เงื่อนไข 
           1. ความรู้ :  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง   ในขั้นปฏิบัติ 
           2. คุณธรรม :  จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์  สุจริต 
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
      4.  มิติ 
           1. สังคม :   มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน 
           2. เศรษฐกิจ :  สามารถพ่ึงตนเองได้ มีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุข 
           3. วัฒนธรรม : ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่หาความรู้เพ่ือ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถพึงตนเองได้ให้พ้นจากความยากจน  
           4. สิ่งแวดล้อม :  - 
                                                                       
 
                

     
 
 
 
 



 

โครงการที่ 7 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ช่ือโครงกำร  :  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :   นางพรพรรณ์   นึกงาม 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ   

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  : 
     ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  :   

          ข้อ 3 ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง  และปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21  และมีทักษะวิชาชีพ
มาตรฐานสากล 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่ 1  : ด้านผู้เรียนและผู้ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา 

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ความมีเหตุผล  และความพอประมาณ 

5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม   หลักความมีส่วนร่วม   หลักคุณธรรม 
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส   หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  : 
 ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 ข้อ10 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการ   เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

7.  ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน      เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
 8.1 รางวัลพระราชทาน  
  ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา    ด้านที่  2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  ด้านที ่3 การบริหารจัดการ    ด้านที่  4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
  ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร    ด้านที่  6  ความดีเด่นของสถานศึกษา 

ข้อประเมินที่ :  2.2, 2.5 
8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก   

มาตรฐานที่  :  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
      ตัวบ่งชี้ที่ :  7  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

    8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
         ตัวบ่งชี้ที่ :  4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ 



 

8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  5  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 
21  และมีทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 

8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  3 เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

กลยุทธ์ที่ :  5.3.1-1  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะความรู้ในวิชาชีพ 

9.  ระยะเวลำด ำเนินงำน :    ตุลาคม  2560  -  กันยายน  2561 

10. ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม       งานใหม ่

11. หลักกำรและเหตุผล 
การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจะมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานพัฒนาตนเอง

และน าไปสู่การประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ งานส่งเสริมผลิตผล การค้า  ประกอบธุรกิจ จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมและจัดท าแผนธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงาน
ส่งเสริมผลิตผล จัดท าแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดย่อมการ
ประกอบอาชีพอิสระเพ่ือสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 

12. วัตถุประสงค์ 
  12.1  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 

12.2 เพ่ือบูรณาการรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติ ตอบสนอง        
จุดประสงค์ของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ 

 

13.  เป้ำหมำย 
13.1 เชิงคุณภาพ  

          -  ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้มีทักษะวิชาชีพเพ่ิมข้ึน   
13.2 เชิงปริมาณ 

     -  ครู และนักเรียน นักศึกษามีความรู้ในการประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน   600  คน 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน :    วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

15. วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
7.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             

 



 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
   งปม.  อุดหนุน  บกศ. (5,000)  งบรำยจ่ำยอ่ืน     สอศ.  

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสด ุ
รวมเงิน
รำยได้ 

1 จัดเตรียมข้อมูลส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ - - 5,000 5,000 
รวม - - 5,000 5,000 

รวมเป็นเงิน    (ห้าพันบาทถ้วน)         หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่ำที่จ่ำยจริงทุกรำยกำร 
17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
      17.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานที่สามารถประกอบอาชีพ              
ส่วนตัวได้เมื่อจบการศึกษา 
      17.2 นักเรียน นักศึกษามีได้รับประสบการณ์จากการอบรม และมีทัศนคติท่ีดีต่อทักษะวิชาชีพ 
      17.3 ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมันในศักยภาพผู้เรียนของวิทยาลัย  

18. ปัญหำและอุปสรรค :  - 

19. กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
      19.1  แบบสอบถาม 
      19.2  แบบสังเกต   

20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
3  ห่วง 

1. ความพอประมาณ  :  ใช้งบประมาณในการจัดการกิจกรรมอบรมที่เหมาะสม 
2.  ความมีเหตุผล  :   เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพ 
3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  ผู้เรียนสามารถเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 

2  เงื่อนไข 
      1.  ความรู้  :  ผู้เรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพ 
      2.  คุณธรรม  :  ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องความอดทน  ความเพียร  ใช้สติปัญญาในการด าเนินชวีิต 

4  มิติ 
          1. สังคม  :  มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน 
          2. เศรษฐกิจ  :  ขยันหมั่นเพียร 
          3. วัฒนธรรม  :  ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
          4. จิตใจ  : เน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ  คือ พอดี  พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี  ยินดีในสิ่งที่ได้  



 

โครงการที่ 8 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ช่ือโครงกำร  :  เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการเพื่อรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้รับผิดชอบ :   นางธารทิพย์   ภิรมย์ลาภ 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานศูนย์บ่มเพะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา   

2.  สนองยุทธศำสตร์   
     2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      
           ข้อ  2  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้พอเพียงต่อความต้องการของประเทศ 
     2.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    
           ข้อ  3  เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ระดับ  ปวช.  ปวส.  และปริญญาตรีสานเทคโนโลยี ที่มี

สมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตรรษที่ 21  สอดคล้อง   ระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

 

3.  สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่ 1 :   การจัดการอาชีวศึกษา 
 

4.  สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   :    การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  
 

5.  สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม   หลักความมีส่วนร่วม   หลักคุณธรรม 
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส   หลักความคุ้มค่า 
 

6.  สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
     ข้อ  10 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

 

7.  ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
    ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
    เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

 

8.  สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
     8.1  รางวัลพระราชทาน  
  ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา   ด้านที่  2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  ด้านที ่3 การบริหารจัดการ    ด้านที่  4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
  ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร    ด้านที่  6  ความดีเด่นของสถานศึกษา 

ข้อประเมินที่ :        2.5 การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
     8.2  มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :             - 

  ตัวบ่งชี้ที่ :      - 
      8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
         ตัวบ่งชี้ที่ :  4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ 



 

8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  5  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 
21  และมีทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 

8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  3 เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพล
โลก 

กลยุทธ์ที่ :  5.3.1-1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะความรู้ในวิชาชีพ 

9.  ระยะเวลำด ำเนินงำน :   ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
 

10.  ลักษณะโครงกำร 
  พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
 

11.  หลักกำรและเหตุผล 
ตามนโยบายรัฐบาลมีแนวทางการด าเนินการสนับสนุนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบ

ครบวงจร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ การสร้างผู้ประกอบการรายย่อยและ
พัฒนาศักยภาพครูปรึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของสถานศึกษา ในการสร้างอาชีพตามกลไกของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นกลไกใหม่ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ      เพ่ือพัฒนาบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา สร้างผู้ประกอบการใหม่  อีกทั้งการ
สร้างโอกาสในการเพ่ิมพูนและฝึกอบรมความช านาญ ทักษะอาชีพ สามารถต่อยอดความรู้ให้ เกิดการสร้าง
และพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงและการพ่ึงพาตนเอง ในการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อันจะน าไปสู่ความมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี เกิดความสมดุล
และยั่งยืนในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของโครงการจึงได้ด าเนินโครงการ
นี้ขึ้น 
  ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ด้านการประกอบ
ธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการหนึ่งวิทยาลัย หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บ่มเพาะนักเรียน นักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
 

12.  วัตถุประสงค์ 
       12.1  เพ่ือพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา 

       12.2  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับความการประเมินศูนย์บ่มเพะ 
       12.3  เพ่ือพัฒนาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ของนักเรียน นักศึกษา  
 12.4 เพ่ือพัฒนานักเรียน   นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ  
 

13.  เป้ำหมำย 
       13.1  เชิงคุณภาพ   

-  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้  สร้างผู้ประกอบการใหม่ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความ
พร้อมในการรองรับการประเมิงศูนย์บ่มเพาะฯ 
       13.2  เชิงปริมาณ   
          -  นักเรียน  นักศึกษา  มีความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพได้ 

        -  นักเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 5 คนและครูที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน 



 
 

14.  สถำนที่ด ำเนินงำน :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
15.  วิธีกำรด ำเนินงำน  :  
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
8.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

  

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
   งปม.  อุดหนุน  บกศ. (5,000)  งบรำยจ่ำยอ่ืน     สอศ. (40,000) 
หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่ำที่จ่ำยจริงทุกรำยกำร 
 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ

รวม
เงิน

รำยได้ 
สอศ. 

1 อบรมนักเรียน นักศึกษา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

5,000 5,000 10,000 - 20,000 

2 การศึกษาดูงาน 10,000 5,000 5,000 - 20,000 
3 หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งผลิตภัณฑ์ - - 2,500 2,500 - 
4 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

เพ่ือการศึกษา  
- - 2,500 2,500 - 

รวม - - - 5,000 40,000 
รวมเป็นเงิน  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)    หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่ำที่จ่ำยจริงทุกรำยกำร  
 

17.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
      17.1  สถานศึกษามีแผนธุรกิจใหม่ตามโครงการหนึ่งวิทยาลัยฯ หนึ่งการให้บริการ 

      17.2  ปรับปรุงสถานที่ในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
      17.3  พัฒนาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ของนักเรียน นักศึกษา  
 17.4  นักเรียน นักศึกษา สามารถเขียนแผนธุรกิจและได้รับจัดสรรเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 



 

   17.5 นักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา ที่ เข้าร่วมโครงการ มีทักษะความรู้ ทักษะวิชาชีพและ     
ประสบการณ์เชิงพาณิชย์  

17.6  ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์การด าเนินธุรกิจผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงให้
นักเรียน 

18.  ปัญหำและอุปสรรค :             - 
 

19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
       19.1  แบบการติดตามและนิเทศแผนธุรกิจ 
       19.2  แบบประเมินความพึงพอใจ 
       19.3  การสังเกต 
 

20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
       3   ห่วง 
            1. ความพอประมาณ :   ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน เช่นการผลิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
            2. ความมีเหตุผล : การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ 
            3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล 

       2   เงื่อนไข 
            1. ความรู้  :  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
            2. คุณธรรม : จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

       4.  มิติ 
            1. สังคม :  มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน 
            2. เศรษฐกิจ :  สามารถพ่ึงตนเองได้ มีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุข 
            3. วัฒนธรรม :  ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่หาความรู้เพ่ือน า
มารใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถพึงตนเองได้ให้พ้นจากความยากจน 
            4. สิ่งแวดล้อม :  - 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 9 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
      

1. โครงกำร : ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :   นายประเสริฐ   แก้วแจ่ม / นางธารทิพย์ ภิรมย์ลาภ  

    ฝ่ำย/แผนก/งำน  : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา  

2. สนองยุทธศำสตร์       
    2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
          ข้อ 1. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้พอเพียงต่อความต้องการของประเทศ   
    2.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   
          ข้อ 3 . เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.  ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี                  
ที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มประชาคม
อาเซียนเป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก    

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  ด้ำนที่ : 1 การจัดการอาชีวศึกษา  
  

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  
   

5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม : 
      หลักนิติธรรม   หลักความมีส่วนร่วม   หลักคุณธรรม                          
  หลักความรับผิดชอบ   หลักความโปร่งใส   หลักความคุ้มค่า 

   

6.  สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร   
     ข้อ 10 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ  พระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะ
ขายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี     
   

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ ประจ าปีงบประมาณ  2561   
  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน               เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  
  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
  

8.  สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย   
    8.1  รางวัลพระราชทาน  
  ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา    ด้านที่  2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  ด้านที ่3 การบริหารจัดการ    ด้านที่  4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
  ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร    ด้านที่  6  ความดีเด่นของสถานศึกษา 

 ข้อประเมินที่ :  2.5 การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน  
 8.2  มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่:    -  
          ตัวบ่งชี้ที่ : -          
 8.3  มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
       ตัวบ่งชี้ที่ : 4.1 คุณภาพบริหารในการจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ  



 

 8.4  พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ : 5  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 
21 และมีทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 
 8.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  :  5.6 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่  :  5.6.4.1 ยกระดับการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
  

9.  ระยะเวลำด ำเนินงำน :  ตุลาคม  2560 - กันยายน  2561  

10. ลักษณะโครงกำร  
   พัฒนางานเดิม      งานใหม่   
  

11. หลักกำรและเหตุผล  
  ตามนโยบายรัฐบาลมีแนวทางการด าเนินการสนับสนุนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบ
ครบวงจร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ การเป็นผู้ประกอบการการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยและ
พัฒนาศักยภาพครูปรึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบของอาชีวศึกษาใน   การสร้างอาชีพตามกลไกของหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ     เพ่ือพัฒนาบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา สร้างผู้ประกอบการใหม่ อีกท้ังการสร้างโอกาสใน
การเพ่ิมพูนและฝึกอบรมความช านาญ ทักษะอาชีพสามารถต่อยอดความรู้ให้เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพ
ที่ยั่งยืนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงและการพ่ึงพาตนเอง ในการประกอบอาชีพเลี้ยงดู    
ตนเองและครอบครัวได้อันจะน าไปสู่ความมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี เกิดความสมดุลและยั่งยืนใน    ชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมวิทยาลัยฯ ได้เห็นความส าคัญของโครงการจึงได้ด าเนินโครงการปรับปรุง และพัฒนา
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนให้มีความรู้ ในการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่นี้ข้ึน 
   

12. วัตถุประสงค์      
  12.1  เพ่ือปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะร้านกาแฟ  โดยปรับโครงสร้างและต่อเติมให้ร้านมีความม่ันคงแข็งแรง
และ คงทนถาวรมากกว่าเดิม     
  12.2  เพ่ือเพ่ิมเติมพ้ืนที่ในการให้บริการแก่ลูกค้า ได้แก่ นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากร หน่วยงาน
ราชการ และประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจในการได้รับการบริการ    
      12.3  เพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ และเพ่ิมโอกาสทางการฝึกอาชีพให้แก่ นักเรียน  นักศึกษา    
    

13. เป้ำหมำย   
   13.1 เชิงคุณภาพ   
           13.1.1 ความพึงพอใจของผู้บริการศูนย์บ่มเพาะร้านกาแฟอยู่ในระดับดี    
      13.2  เชิงปริมาณ   
   13.2.1 ศูนย์บ่มเพาะร้านกาแฟ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จ านวน 1 ร้าน ที่สามารถ
รองรับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน :  หน้าอาคาร 7   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 



 

 
15.  วิธีกำรด ำเนินงำน   
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
9.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

๑๖. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.(533,000)  งบรำยจ่ำยอ่ืน                        

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ :  
     17.1  ร้านกาแฟ ศูนย์บ่มเพาะ ฯ จ านวน 1 ร้าน ที่สามารถ รองรับลูกค้าได้อย่างมี    ประสิทธิภาพ 
และระดับความพึงพอใจของผู้บริการอยู่ในระดับดี  

18. ปัญหำและอุปสรรค :   -  
       

19. กำรติดตำมและกำรประเมินผล (วิธีกำรประเมิน, เครื่องมือประเมิน) 
       19.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
       19.2  แบบรายการผลโครงการ 
   

20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
3 ห่วง 

  1. ความพอประมาณ :  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง 

ที ่ กิจกรรม ครุภัณฑ์ ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1. ปรับโครงสร้างและต่อเติมร้าน - 350,000.- - - 350,000.- 
2. วัสดุส านักงาน - - - 30,000.- 30,000.- 
3. ครุภัณฑ์ 153,000.- - - - 153,000.- 

รวม 153,000.- 350,000.- - 20,000.- 533,000.- 
รวมเป็นเงิน     (ห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)     หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่ำที่จ่ำยจริงทุกรำยกำร 



 

และผู้อ่ืน เช่นการผลิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
10. ความมีเหตุผล :  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนนึกถึงผล ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ 

11. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
 2.  เงื่อนไข 
  1. ความรู้ :  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ รอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
  2. คุณธรรม : จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 4  มิติ 
  1. สังคม : มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน 
      2. เศรษฐกิจ :  สามารถพ่ึงตนเองได้ มีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุข 
  3. วัฒนธรรม : ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่หาความรู้เพ่ือ   
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ให้พ้นจากความยากจน 
  4. สิ่งแวดล้อม :  -  
 

      
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 10 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :   อบรมเชิงปฎิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ฐานสมรรถนะ และการเรียนการสอน STEM  
ผู้รับผิดชอบ :    นางสาวสวิดี   วัฒนะบุตร 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและ

คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  :   เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่

ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างหลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูปการเรียนรูปการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์  
นวัตกรรม 

 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ใน
ทุกระดับ  โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง  และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
 

5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
  หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม        หลักคุณธรรม   
  หลักความรับผิดชอบ   หลักความโปร่งใส    หลักความคุ้มค่าสนองนโยบำย 
 

6. ค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :  
 ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน     เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

    ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ     ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
  ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร     ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ : 2.1 

8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  มาตรฐานที่  2  
ตัวบ่งชี้ที่ :   2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้อง

กับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  มาตรฐานที่  2 

ตัวบ่งชี้ที่ :  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 



 

 
8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  3  “พัฒนามาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายร่วมกับ
องค์กรเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ  พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบการพัฒนา
ผู้เรียน  ตามศักยภาพที่แตกต่างและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ :   3.2.2.1  สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :      ตุลาคม  2560 -  กันยายน 2561 
 

10. ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม      งานใหม ่
 

11. หลักกำรและเหตุผล 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายใต้
สภาวะการณ์ปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนได้น้อมน าหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและปรากฏความส าเร็จเป็นรูปธรรมมากขึ้นและจากความมุ่งหมายและหลักการ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 1 มาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษา            
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม           
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข คณะกรรมการบริหาร
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้มอบหมายให้คณะท า งานบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน จัดท า ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาฯและสามารถน าหลักคิดหลักปฏิบัติเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกระดับได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม  “สร้างคน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง :ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนการสอน” เพ่ือให้ครูและบุคลากรในวงการศึกษา ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาฯ และมี
ความสามารถในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน ร่วมระดมความคิดเห็น    การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงและหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกระดับและได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับร่างชุดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ เพ่ือร่วม
พัฒนาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

 

12. วัตถุประสงค์  
12.1   เพ่ือให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
12.2   เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

13. เป้ำหมำย 
13.1   เชิงคุณภาพ  

- ครูผู้สอนครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และเขียน 
- ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกกลุ่มสาระ ฯ 

13.2 เชิงปริมาณ 
-  ครูผู้สอน จ านวน   84  คน 

 



 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

15. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
12.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม. (25,000)    อุดหนุน    บกศ.   งบรำยจ่ำยอ่ืน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ
รวมเงิน
รำยได้ 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฐานสมรรถนะ และการเรียน
การสอน STME 

10,000 5,000 10,000 25,000 

รวม 10,000 5,000 10,000 25,000 
รวมเป็นเงิน     (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)      หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1   ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
17.2   ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       

18. ปัญหำและอุปสรรค :         - 
  

19. กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
  19.1   แบบสอบถาม 
  19.2   รายงานผลการด าเนินโครงการ   โดยใช้เครื่องมือ  แบบรายงานผลโครงการ 
 
 



 

 
 

20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
    3   ห่วง 

     1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณจัดการอบรมอย่างมีเหตุผล  และเหมาะสม 
2. ความมีเหตุผล :   การพิจารณาอย่างรอบคอบ 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการจัดอบรม 

              2   เงื่อนไข 
     1. ความรู้ :  ครู-อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     2. คุณธรรม :  ครู-อาจารย์ในเรื่องความอดทน  ความเพียรและใช้สติปัญญาในการด าเนิน
ชีวิต 

               4.  มิติ 
                   1. สังคม :  สร้างความเข็มแข็งในหมู่คณะ 
                   2. เศรษฐกิจ :  คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ 
                   3. วัฒนธรรม : เห็นประโยชน์ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ 
                   4. จิตใจ  :  เน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ คือพอดี  พอประมาณ และพอใจในสิ่งที่มี  ยินดีในสิ่งที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 11 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชือ่โครงกำร  :  โครงการแข่งขันโครงการวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ :   นางสาวสวิดี  วัฒนะบุตร 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
 

2. สนองยุทธศาสตร์   
 2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :  

  ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  :  

 ข้อ 4.  เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างหลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม 
 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  5  : ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรอืงานวิจัย 
 

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ความมีเหตุผล  และความพอประมาณ 
 

5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 
 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :  ขยัน  ซื่อสัตย์ 
 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
 8.1 รางวัลพระราชทาน 

  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ     ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
  ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร     ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  1.2 , 2.2 

8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  : กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ :  4  ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ : 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ :  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  4  ส่งเสริม  พัฒนางานวิจัย  นวตักรรม  สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลย ี
8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :   เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 



 

     กลยุทธ์ที่ :  5.3.1-1  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะความรู้ในวิชาชีพ 
 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :     ตุลาคม  2560  -   กันยายน  2561 
 

10. ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม      งานใหม ่
 

11. หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เน้นการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ตามเจตนารมณ์ของ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพ่ือผลิตก าลังคนเป็นช่างฝีมือ  และผู้ช านาญการที่มีความรู้
ทักษะความช านาญ  ในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  มีวินัย  มีเจตคติ  และบุคลิกภาพที่ดี  ตลอดจนเป็นผู้มีปัญญา
เหมาะสม  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชุมชน  ระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือก
ระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ  ความสนใจและโอกาสของตน  ในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการศึกษา  การจัด    การเรียนการสอนตามหลักสูตรเน้นการปฏิบัติจริง              
โดยก าหนดให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึก  นอกจากนี้ยังจัดให้ผู้เรียนทุกคนจัดท าโครงการ  เกี่ยวกับการประดิษฐ์
คิดค้นที่ใช้เทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ตนเรียน  หรือจัดท าชิ้นงาน  หรือทางวิชาชีพรวมถึงการจัดการและ
เพ่ือให้เกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ      ทั้งยังสามารถปฏิบัติการ
วางแผนท ารายงาน  แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท างาน  รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงคุณภาพและมี
จริยธรรมในงานอาชีพ 

 

12. วัตถุประสงค์ 
12.1  เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้บูรณาการความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์  สามารถสร้างงาน 

ประดิษฐ์คิดค้น  บริหารจัดการหรือให้บริการและปฏิบัติงานจริงได้ 
12.2  เพ่ือส่งเสริมการท างานอย่างเป็นระบบ  สามารถตรวจสอบได้ 
12.3  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้           

จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 
13. เป้ำหมำย 

13.2   เชิงคุณภาพ  
-  วิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าโครงการวิชาชีพทุกสาขาวิชา 

13.3   เชิงปริมาณ 
-  วิทยาลัยด าเนินการให้ทุกสาขาวิชาส่งผลงานโครงการวิชาชีพ 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน :    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
15. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             



 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งท่ีมำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม. (25,000)  อุดหนุน  บกศ.  งบรำยจ่ำยอ่ืน  

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ รวมเงิน สอศ. 

1 แข่งขันโครงการวิชาชีพ 1,200 2,000 21,800 25,000 - 
รวม 1,200 2,000 21,800 25,000 - 

รวมเป็นเงิน    (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)        หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่ำที่จ่ำยจริงทุกรำยกำร  
17.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
       17.1  ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์  สามารถสร้างงาน        
ประดิษฐ์คิดค้น  บริหารจัดการหรือให้บริการและปฏิบัติงานจริงได้ 
18.  ปัญหำและอุปสรรค :          - 
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
    19.1  แบบสอบถาม      19.2  การสังเกต  
20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
     3   ห่วง 
            1. ความพอประมาณ :  ผู้เรียนใช้งบประมาณในการจัดท าโครงการวิชาชีพที่เหมาะสม 

      2. ความมีเหตุผล :   ผู้เรียนตัดสินใจในการจัดท าโครงการวิชาชีพจากการประยุกต์ใช้ความรู้ 
      3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  ผู้เรยีนเตรียมพร้อมในการจัดท าโครงการวิชาชีพ 

      2   เงื่อนไข 
            1. ความรู้ :  ผู้เรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพ 
           2. คุณธรรม :  ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องความอดทน  ความเพียร  ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต              
      4.  มิติ 

1. สังคม :  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกท่ีดีงามตามหลักคุณธรรมและมีความสุขอยู่ในสังคม 
2. เศรษฐกิจ :  ขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาอาชีพ  เพ่ือให้พึ่งตนเองได้ 
3. วัฒนธรรม :  ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
4. สิ่งแวดล้อม : การจัดท าโครงการวิชาชีพไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  



 

โครงการที่ 12 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ช่ือโครงกำร  :  โครงการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ :   นางสาวสวิดี  วัฒนะบุตร   
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ  
 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :   

ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  :   

ข้อ 4.  เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ปฏิรูปกระบวยการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม 

 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่ 1  : ด้านผู้เรียนและผู้ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ความมีเหตุผล  และความพอประมาณ 
 

5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
    หลักนิติธรรม     หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม  
    หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 
 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  : 
 ข้อ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 ข้อ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 ข้อ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 ข้อ 7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 ข้อ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 ข้อ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ข้อ10รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 ข้อ11มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆ หรือกิเลศ มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 ข้อ12ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

7.  ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน      เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 



 

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
 8.1 รางวัลพระราชทาน  
    ด้านที่  1 คุณภาพนักศึกษา    ด้านที่  2 การบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ 
   ด้านที ่ 3 การบริหารจัดการ    ด้านที่  4 ความสัมพันธร์ะหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
   ด้านที่  5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร    ด้านที่  6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  ๒.๒ ,๒.๕ 
8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
      ตัวบ่งชี้ที่ :  7.  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

มาตรฐานที่  :  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   
ตัวบ่งชี้ที่ : ผลการพัฒนาตามปรัชญา  ปณิธาน พันธกิจ จุดเน้นจุดเด่นสถานศึกษา 

    8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  2. ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        ตัวบ่งชี้ที่ :  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

8.7 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  5  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 

8.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3 เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ  และกลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
กลยุทธ์ที่ :  5.3.1-1  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะความรู้ในวิชาชีพ 
 

9.  ระยะเวลำด ำเนินงำน :  1  ตุลาคม  2560 - 31  มีนาคม  2561 
 

10. ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม       งานใหม ่
 

11. หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการเน้นการผลิตก าลังคน

เป็นช่างฝีมือ  และผู้ช านาญการที่มีความรู้ทักษะความช านาญในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  มีวินัย  มีเจตคติ            
และบุคลิกภาพที่ดี  ตลอดจนเป็นผู้มีปัญญาเหมาะสม  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเน้นการปฏิบัติจริง  โดยก าหนดให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึก  และพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ  โดยวิทยาลัยฯได้จัดประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ปีการศึกษา 2560 

 

12. วัตถุประสงค์ 
12.1  เพ่ือจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ  โดยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

  12.2  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 
12.3  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ปีการศึกษา 2560 
 

13. เป้ำหมำย 
13.1 เชิงคุณภาพ  

               -  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพสู่การเป็นมืออาชีพ 
13.2 เชิงปริมาณ 

          -  ครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  จ านวน  2,300  คน 



 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน :    วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
 

15. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
  งปม.   อุดหนุน (100,000)   บกศ.   งบรำยจ่ำยอ่ืน  
 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ รวมเงิน 

1 โครงการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  ระดับสถานศึกษา 

10,000 10,000 10,000 30,000 

2 โครงการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

10,000 10,000 10,000 30,000 

3 โครงการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  ระดับภาค 

10,000 - 10,000 20,000 

4 โครงการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 

10,000 - 10,000 20,000 

รวม 40,000 20,000 40,000 100,000 
รวมเป็นเงิน     (หนึ่งแสนบาทถ้วน)         หมำยเหตุ     ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
      17.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพได้ 
      17.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  วิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
 

18. ปัญหำและอุปสรรค :      - 
 



 

19. กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
      19.1  แบบสอบถาม 
      19.2  แบบสังเกต  
  

20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
3  ห่วง 

1. ความพอประมาณ  :  ใช้งบประมาณในการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับหน่วยที่เหมาะสม 

2. ความมีเหตุผล  :   เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพ 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  ผู้เรียนสามารถเตรียมพร้อมในการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพ 

 2  เงื่อนไข 
       1. ความรู้  :  ผู้เรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพ 
       2. คุณธรรม  :  ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องความอดทน  ความเพียร  ใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 

4  มิติ 
            1. สังคม  :  มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน 
            2. เศรษฐกิจ  :  ขยันหมั่นเพียร 
            3. วัฒนธรรม  :  ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
            4. จิตใจ  : เน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ  คือ พอดี  พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี  ยินดีในสิ่งที่ได้  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 13   
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :  โครงการ Open House และการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน-นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวสวิดี  วัฒนะบุตร 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
ข้อ 4 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายสายอาชีพให้พอเพียงต่อความต้องการของประเทศ   

2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   
 ข้อ 3 เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี                   
ที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่ 5  :  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรอืงานวิจัย 
 

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ความพอประมาณ  และความมีเหตุผล 
 

5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม   
   หลักนิติธรรม     หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม  
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 
 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ 
   ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ   ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
   ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร    ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  1.2 , 2.5 

8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 :  ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์และมาตรการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน   
  มาตรฐานที่ 5 :  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย   

        



 

       ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 :ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน 

        มาตรฐานที่ 6 :  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก 
        ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 :  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ 4 :  ส่งเสริม พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี           

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มภาคตะวันออก  ในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริม พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี        

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มภาคตะวันออก  ในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
      กลยุทธ์ที่ 4.1.2-1 :  สนับสนุนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน นักศึกษาเข้า

สู่ระดับภาคและชาติ 
 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :    ตุลาคม 2560 –  กันยายน   2561 
 

10. ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม      งานใหม ่
 

11. หลักกำรและเหตุผล 
 จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้านการปฏิรูปอาชีวศึกษา ให้ความส าคัญกับ      
การพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้ระดับสากล ผลักดันการปรับคุณวุฒิ วิชาชีพ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยขยายระบบทวิภาคี ร่วมมือกับภาคผลิตและสถานประการมากขึ้น รวมทั้งมี
มาตรฐาน  การจูงใจให้เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสถานประกอบการมากข้ึน รวมทั้งมีมาตรฐานการจูง
ใจให้เอกชน  เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะทวิภาคี โดยมีเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสาย
อาชีวศึกษา :  สายสามัญ เปลี่ยนเป็น 51 : 49 ในปีการศึกษา 2561 
 จากเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ ดังกล่าวข้างต้น งานแนะแนว ฯ       
จึงได้จัดท าโครงการ Open House และการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน -นักศึกษา โดยสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการเรียนต่อสายอาชีพให้กับครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 สนับสนุนให้ครูสอนแบบบูรณราการ  โดยจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และมุ่งเน้นให้
นักเรียน นักศึกษา รู้จัดใช้ความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนสู่การปฏิบัติให้เป็นผู้ที่คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
และพัฒนาไปสู่การประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ด้านพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 

12. วัตถุประสงค์ 
 12.1 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาส าหรับครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 12.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักเผยแพร่ทั่วไป 
 12.3 เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้ส าเร็จการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 12.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
12.5 เพ่ือเป็นการแสดงผลงานด้านวิชาการต่อชุมชน 

 

13. เป้ำหมำย 
13.1 เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกและมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาในวิชาชีพที่ตนถนัด และจัดแสดงผล
งานทางวิชาการของแผนกต่าง ๆ 

13.2 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายทีใ่กล้ส าเร็จการศึกษา 



 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

15. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
    งปม.   อุดหนุน (80,000)   บกศ.   งบรำยจ่ำยอ่ืน  

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ รวมเงิน 

1 โครงการ Open House และการแสดงผลงานทาง 
วิชาการของนักเรียน นักศึกษา 

20,000 - 60,000 80,000 

รวม 20,000 - 60,000 80,000 
รวมเป็นเงิน    (แปดหมื่นบาทถ้วน)    หมำยเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1 นักเรียน นักศึกษา รู้จักการประยุกต์ความรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ 
17.2 นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงผลงานที่มีคุณภาพต่อชุมชน 
17.3 ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่ถูกต้อง 
17.4 ปริมาณผู้เรียนในสายอาชีพมีเพ่ิมมากข้ึน 
17.5 บุคคลภายนอกรู้จักสถานศึกษามากขึ้น 

 

18. ปัญหำและอุปสรรค  :     - 
 

19. กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
   19.1 แบบสอบถาม 

19.2 รายงานผลการด าเนินโครงการ โดยใช้เครื่องมือ แบบรายงานผลโครงการ  
 



 

 20.วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
   3   ห่วง 

    1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาอย่างมีเหตุผล และเหมาะสม 
         2. ความมีเหตุผล :  การพิจารณาอย่างรอบคอบ  
         3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  โดยค านึงถึงความเหมาะสมในเนื้อหาให้ตรงกับค าอธิบายรายวิชา 
            2   เงื่อนไข 

    1. ความรู้ :  ผู้เรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 
     2. คุณธรรม :  ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องความอดทน ความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชวีิต 
             4  มิติ 
                  1. สังคม :  สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 
                  2. เศรษฐกิจ :  คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ 
                  3. วัฒนธรรม :  เห็นประโยชน์ในการใช้หนังสือ 
                  4. จิตใจ :  เน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 14 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา  ตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวสวิดี  วัฒนะบุตร   
ฝ่ำย/แผนก/งำน :งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ  
 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ข้อ 2 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   

 ข้อ 3 เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพในระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญมีทักษะในศตวรรษที่ 21  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ      
และกลุ่มประชากรอาเซียน  เป็นคนดี  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพล
โลก 

 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่ : ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศไทย 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม: 

   หลักนิติธรรม      หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม  
   หลักความรับผิดชอบ     หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 
 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561  
  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา     ด้านที่ 2 การบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ             ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  1.1 , 1.2 , 1.3 

8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ :  8  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  :  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  : 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  4. ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ :  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  5  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 
21  และมีทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 



 

8.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพล
โลก 

กลยุทธ์ที่ :  2.1.2-1  ส่งเสริมผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :    ตุลาคม  2560 –  กันยายน  2561 
 

10.ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
 

11.หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา   2560 และภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561) ขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย โดยค านึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม  รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้
บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ปกครอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราจึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

12.วัตถุประสงค์ 
12.1  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           

ซึ่งเป็นการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน อย่างมีคุณภาพ และเป็นธรรม 
12.2  เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 
12.3  เพ่ือให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตร

ก าหนดและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

13.เป้ำหมำย 
13.1 เชิงคุณภาพ  

-  ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

13.2 เชิงปริมาณ 
-  นักเรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด และมี

คุณภาพตามมาตรฐาน  จ านวน  1,600  คน 
 

14.สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน  (15,000)   บกศ.  งบรำยจ่ำยอ่ืน  

 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ รวมเงิน 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2/2560 

4,000 - 3,500 7,500 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 1/2561 

4,000 - 3,500 7,500 

รวม 8,000 - 7,000 15,000 
รวมเป็นเงิน     (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    หมำยเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

 

17.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1  สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน อย่างมีคุณภาพ และเป็นธรรม 
17.2  ลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 
17.3  ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

18.ปัญหำและอุปสรรค :         - 
 

19.กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
19.1  แบบสอบถาม 

 19.2  แบบสังเกต  
  
 
 



 
 
 
 

20.วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
3  ห่วง 
  1. ความพอประมาณ  :  ใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาอย่างมีเหตุผล และเหมาะสม 

 2. ความมีเหตุผล  :  การพิจารณาอย่างรอบครอบ 
 3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  โดยค านึงถึงความเหมาะสมในเนื้อหาให้ตรงกับค าอธิบายรายวิชา 
 2   เงื่อนไข 
 1. ความรู้  :  ผู้เรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพ 

 2. คุณธรรม  :  ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องความอดทน  ความเพียร  ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 4   มิติ 

1. สังคม : สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน 
2. เศรษฐกิจ : คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ 
3. วัฒนธรรม : เห็นประโยชนใ์นการใช้หนังสือ 
4. จิตใจ : เน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ  คือ พอดี  พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี  ยินดีในสิ่งที่ได้  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 15 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :  โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ      
 ผู้รับผิดชอบ :   นางสาวสวิดี  วัฒนะบุตร   
 ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
 

2.สนองยุทธศำสตร์   
2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
 ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   

ข้อ 2 เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  มำตรฐำนที่ 2 : ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุ้มกัน 
 

5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม     หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 
 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  
 ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  
2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รำงวัลพระรำชทำน  
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวชิาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร   ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 

8.2 มำตรฐำนประกันคุณภำพภำยนอกด้ำนที่ 1 : ด้านคุณภาพศิษย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 :  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 

8.3 มำตรฐำนคุณภำพภำยในด้ำนที่ 1 : การจัดการอาชีวศึกษา  
มำตรฐำนที่ 2 : ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 



 

8.4 พันธกิจวิทยำลัยฯ  ข้อที่ 2 :  เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วย
หลักสูตรฐานสมรรถนะ อย่างหลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

8.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ :   เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพล
โลก 

     กลยุทธ์ที่ :  3.2.1-1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทางการเรียนและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

 

9 ระยะเวลำด ำเนินงำน :   1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
 

10 ลักษณะโครงกำร 
  พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
 

11 หลักกำรและเหตุผล 
การศึกษาในยุคปัจจุบัน  เป็นยุคแห่ งการแข่งขัน เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และด้านการศึกษาจ าเป็นจะต้องส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือนักเรี ยน
นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ด้านการเรียน ด้าน
กระบวนการคิดให้มีความรู้หลากหลาย และเพ่ิมประสบการณ์มากขึ้น การเรียนการสอนในห้องเรียน
ตามปกติจึงไม่เพียงพอประกอบกับนักเรียนนักศึกษา  เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานให้กับนักเรียนนักศึกษา ในการ
เรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น และเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ และจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ที่เน้นพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนั้นงาน
หลักสูตร ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้มีพ้ืนฐานทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นให้รู้จักคิดเป็น และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพต่อไป 

 

 12. วัตถุประสงค์ 
12.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีพ้ืนฐานทางการเรียนที่หลากหลาย 

 12.2 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้กับนักเรียนนักศึกษาในการประกอบอาชีพ 
12.3 เพื่อรองรับการจัดท าโครงการอบรมวิชาชีพให้แก่แผนกวิชาต่างๆ ในสถาบัน  

 

13. เป้ำหมำย 
13.1  เชิงคุณภาพ  

      - นักเรียนนักศึกษามีพ้ืนฐานทางการเรียนที่หลากหลาย 
  - นักเรียนนักศึกษามีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

13.2  เชิงปริมาณ 
  - นักเรียนนักศึกษาจากแผนกวิชาต่างๆ   
 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน :    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
 
 

 



 

15. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน  (50,000)  บกศ.  งบรำยจ่ำยอ่ืน  

 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ รวมเงิน 

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ (การอบรมวิชาชีพ) 10,000 20,000 20,000 50,000 
รวม 10,000 20,000 20,000 50,000 

รวมเป็นเงิน    (ห้าหมื่นบาทถ้วน)     หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 17.1  นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย รู้จักคิดเป็น และได้
เพ่ิมพูนความรู้ด้านพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 

18.  ปัญหำและอุปสรรค :        - 
   

19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
19.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
19.2  แบบรายงานผลโครงการ 

  

20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
    3   ห่วง 

 1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณในการศึกษาดูงานที่เหมาะสม 
 2. ความมีเหตุผล :   ยึดเหตุผลและภารกิจในการศึกษาดูงานเป็นหลัก 

   3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนและการรองรับ



 

ภารกิจของฝ่ายวิชาการที่จะเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 
              2   เงื่อนไข 

            1. ความรู้ :  นักเรียนนักศึกษาพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย รู้จักคิด
เป็น และเพ่ิมพูนความรู้ด้านพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

     2. คุณธรรม :  มีการท างานเป็นทีม เสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 4.  มิติ 

                   1. สังคม : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น 
                   2. เศรษฐกิจ :  เกิดการกระจายรายได้ไปยังสถานที่ต่างๆ ท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
                   3. วัฒนธรรม :  ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
                   4. จิตใจ : บุคลากรทุกภาคส่วนท างานอย่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 16 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.   ชื่อโครงกำร  :  โครงการศึกษาดูงานของทุกแผนกวิชา 
ผู้รับผิดชอบ :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 
ฝ่ำย/แผนก/งำน : ทุกแผนกวิชา ฝ่ายวิชาการ 

 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

 ข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  : 

ข้อ 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน   ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  และการ
จัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ท านุบ ารุงชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อนุรักษ์วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ : ด้านที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  3 ห่วง, 2 เงื่อนไข, 4 มิต ิ
 

5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม     หลักคุณธรรม  
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส      หลักความคุ้มค่า 

 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :  
 ข้อ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 ข้อ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
 ข้อ 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
 ข้อ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
 ข้อ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
 ข้อ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
 ข้อ10.รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
 ข้อ 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

 

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รำงวัลพระรำชทำน  
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 



 

ข้อประเมินที่ :  1.1 , 1.2 
8.2 มำตรฐำนประกันคุณภำพภำยนอก  มาตรฐานที่  :   -  

ตัวบ่งชี้ที่ : 15  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
8.3 มำตรฐำนคุณภำพภำยใน  มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพล

โลก 
ตัวบ่งชี้ที่ :  6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8.4 พันธกิจวิทยำลัยฯ  ข้อที่ : 1 เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารงาน
คุณภาพและการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท านุบ ารุง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
8.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ :  - 

กลยุทธ์ที่ :  - 
 

9 ระยะเวลำด ำเนินงำน :      ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 

10 ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
 

11 หลักกำรและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก

และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ฝ่ายวิชาการ จึงจัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทย และพลโลกเพ่ือมุ่งหวังปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดีให้แก่
นักเรียน นักศึกษา 

 

12  วัตถุประสงค์ 
12.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และรู้หลักหลักธรรมาภิบาล 
 12.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 12.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
 12.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

13 เป้ำหมำย 
13.1 เชิงคุณภำพ  

                        - นั ก เรียน นั กศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เข้าใจหลักธรรมาภิบาล 

     - ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     - นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

                        - นักเรยีน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
13.2 เชิงปริมำณ 

     -  นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 1 จ านวน 647 คน เข้าร่วมโครงการ 
        - นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชั้นปีที่ 1 จ านวน 250 คน เข้าร่วมโครงการ 

 

14 สถำนที่ด ำเนินงำน :    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
 

15 วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
 
 
 

 
 
 



 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม. (200,000)    อุดหนุน    บกศ.   งบรำยจ่ำยอ่ืน 

 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ รวมเงิน สอศ. 

1 แผนกวิชาการบัญชี 20,000 - 28,700 48,700 - 
2 แผนกวิชาการตลาด 10,000 - 25,200 35,200  
3 แผนกวิชาการเลขานุการ 5,500 - 6,100 11,600  
4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15,200 - 23,300 38,500  
5 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 800 - 1,200 2,000  
6 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 7,800 - 13,200 21,000  
7 แผนกวิชาคหกรรม 2,600 - 6,400 9,000  
8 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 2,000 - 1,500 3,500  
9 แผนกวิชาออกแบบ 800 - 1,200 2,000  
10 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 7,800 - 15,200 23,000  
11 วิชาการโรงแรม 2,800 - 2,700 5,500  

รวม 75,300 - 124,700 200,000 - 
รวมเป็นเงิน (สองแสนบาทถ้วน)   หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ  

 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
 17.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และรู้หลักธรรมาภิบาล 
  17.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   17.3 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

17.4  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

18. ปัญหำและอุปสรรค :      - 
 

19. กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
 19.1  แบบสอบถาม 
 19.2  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
3 ห่วง 

 1. ความพอประมาณ : ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
2. ความมีเหตุผล : การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี

เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคตทั้งใกล้และ
ไกล 

3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี : การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และไกล 

 
2. เงื่อนไข 



 

 1. ความรู้: ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

2. คุณธรรม : ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทนความเพียร       
ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

4. มิติ 
1. สังคม : เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอ้ืออาทร

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
2. เศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน ให้มีความขยันหมั่นเพียร

ประกอบสัมมาอาชีพ เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ ให้พ้นจากความยากจน 
3. วัฒนธรรม :  วิถีชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่

ประหยัด อดออม มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม 
4. จิตใจ : เศรษฐกิจพอเพียงเน้นจิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี ยินดี

ในสิ่งที่ได้ ไม่โลภ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 17 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  : จัดท าสมุดบันทึกการฝึกงานและฝึกอาชีพ 
 ผู้รับผิดชอบ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
 ฝ่ำย/แผนก/งำน : ฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   

ข้อ 5 เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีที่มี
สมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ด้ำนที่  : 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  : มีทักษะชีวิตและพัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม       หลักความมีส่วนร่วม 
   หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
   หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 
 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :  
ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง  และทางอ้อม 

 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัตริำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปงีบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที่  1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่  2 การบริหารหลักสตูรและงานวชิาการ 
 ด้านที ่ 3 การบริหารการจัดการ  ด้านที่  4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 
 ด้านที่  5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่  6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 

ข้อประเมินที่ : 1.2 นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิขาการ 
       8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  - 

ตัวบ่งชี้ที่ :  - 
 8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ : 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
      อาชวีศึกษา อาชีวศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ที่ : 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 



 

8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ : 3. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย   
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
เทคโนโลยี ที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และกลุ่มประชาคมอาเวียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลก 

 
      กลยุทธ์ที่ : 5.1.1 ส่งเสรมิสมรรถนะหลัก และทักษะชีวิต 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :     ตุลาคม  2560 - พฤษภาคม  2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
 

11. หลักกำรและเหตุผล 
                 ตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556  และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557 ได้จัดให้มีการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพตาม
โครงสร้างของหลักสูตร การจัดท าสมุดบันทึกการฝึกงาน เป็นคู่มือของ นักเรียน นักศึกษาที่จะใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ครูนิเทศได้สังเกตการณ์ท างาน และให้
ค าแนะน าช่วยเหลือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักวิธีการเรียนรู้ ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้เกิ ด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

12. วัตถุประสงค์ 
12.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีสมุดบันทึกการฝึกงานที่มีมาตรฐาน  

      12.2  เพ่ือเก็บรวบรวมรายงานผลการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      12.3  เพ่ือเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึก ประสบการณ์วชิาชีพ 
 

13. เป้ำหมำย 
13.1 เชิงคุณภำพ  

-  นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีสมุดบันทึกการฝึกงานที่มีมาตรฐาน 
13.2 เชิงปริมำณ 

    -  สมุดบันทึกการฝึกงานจ านวน 1,500 เล่ม 
 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 15.  วิธีกำรด ำเนินงำน/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16.  งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.   อุดหนุน   (40,000)   บกศ.  งบรำยจ่ำยอ่ืน  

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 จัดท าสมุดบันทึกการฝึกงานและฝึกอาชีพ 40,000 - - 40,000 

รวม 40,000 - - 40,000 
รวมเป็นเงิน (สี่หมื่นบาทถ้วน)    หมำยเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1 นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกประสบการณ์วชิาชีพมสีมุดบันทึกการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 

      17.2 นักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชพีมีสมุดบันทึกการฝึกงานของ วิทยาลัย  
18. ปัญหำและอุปสรรค :  -  

  19. กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
  19.1 ประเมินผลโดยแบบสอบถาม  

  20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
          3 ห่วง 
            1. ความพอประมาณ : นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการฝึกงานที่มีคุณภาพ 

              2. ความมีเหตุผล : สมุดบันทึกการฝึกงานเป็นการรวบรวมสรปุผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
            3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  : นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ 



 

       2. เงื่อนไข 
           1. ความรู้ :  สรุปประมวลผลการปฏิบัติงาน 
           2. คุณธรรม : ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
        4. มิติ 
             1. สังคม :  ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
             2. เศรษฐกิจ :  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 
             3. วัฒนธรรม : ค่านิยมในความเป็นไทย มีสัมมาคาราวะ นับถืออาวุโส 
             4. ด้านจิตใจ :  นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการฝึกงานที่เป็นมาตรฐานของสถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 18 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร : ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

ผู้รับผิดชอบ :    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

2 สนองยุทธศำสตร์   
2.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ :   

ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
ข้อ 2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
ข้อ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 

 2.2  วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ  :    
        ข้อ 1.  เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้านท้ังในระบบบริการงานคุณภาพ  และการ
จัดการ   ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
        ข้อ 2.  เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสานเทคโนโลยีที่มี
สมรรถนะ    เชี่ยวชาญมีทักษะในศตรรษท่ี 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนเป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
 

10. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  มำตรฐำนที่ ๒ : ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 มำตรฐำนที่ ๓ : ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  

11. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ความมีเหตุผล   
 

12. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม       หลักความมีส่วนร่วม 
   หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
   หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 

13. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
ข้อ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 

14. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

15. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
15.1 รำงวัลพระรำชทำน  
 ด้านที่  1 คุณภาพนักศึกษา            ด้านที่  2 การบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ 
 ด้านที่  3 การบริหารการจัดการ      ด้านที่  4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชมุชน 
 ด้านที่  5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร   ด้านที่  6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 

ข้อประเมินที่ :  
8.2 มำตรฐำนประกันคุณภำพภำยนอก   



 

      มาตรฐานที่  :  
ตัวบ่งชี้ที่ :   

8.3 มำตรฐำนคุณภำพภำยใน  มำตรฐำนที่ 2 : ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานงานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

      มำตรฐำนที่ 3 : ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  
8.4  พันธกิจวิทยำลัยฯ  1.  เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้านทั้งในระบบบริการงาน
คุณภาพ  และการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ท านุบ ารุงชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

                      2.  เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาน
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญมีทักษะในศตรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลก 
8.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : 1,3 

กลยุทธ์ที่ : 
 

16. ระยะเวลำด ำเนินงำน :   ตุลาคม 2560  –  กันยายน 2561 
 

17. ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
 

18. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้ในหมวดที่ 4 เรื่อง การจัดการศึกษา 

มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ มาตราที่ 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตราที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 10) และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2551 บัญญัติไว้ในมาตราที่ 10 ว่าการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบดังต่อไปนี้ 
1) การศึกษาในระบบเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
เป็นหลัก โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็น
เงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 2) การศึกษานอกระบบเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความ
ยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและประเมินผลที่เป็นเงื่อนไข
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 3) การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจาก
ข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของ
รัฐในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลโดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด



 

การศึกษาได้หลายรูปแบบรวมกันได้ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551, หน้า 4) ประกอบกับ
ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการแรงงานระดับอาชีวศึกษาอย่างมาก โดยส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ขาดแคลนก าลังคนระดับกลางหรือระดับปฏิบัติการค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะผู้จบระดับ ปวช. และ ปวส.  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลโดยการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมเพ่ือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี
ปริมาณ 

เพียงพอ มีขีดความสามารถที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพที่พึงประสงค์กับ
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ธุรกิจขนาดย่อมและการประกอบ
อาชีพอิสระ การจัดการเรียนการสอนจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาสของ
ผู้เรียน ส่งเสริมการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน 
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ ท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือผลิตและก าลังคนทางด้านวิชาชีพระดับ
ฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีที่มีความรู้ ความช านาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพ วินัย เจตคติ 
บุคลิกภาพและเป็นผู้ที่มีปัญญาที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี  จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาคหกรรม
เพ่ือการโรงแรมและสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจ านวน 4 
สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรม
ศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาต้องออกฝึกอาชีพเป็นระยะเวลากึ่งหนึ่ง
ของหลักสูตรที่ศึกษา  สถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ต้องมีลักษณะเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้า
ร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. 2558 มีครูนิเทศ ครูประจ ารายวิชา และครูฝึกใน
สถานประกอบการร่วมจัดท าแผนการฝึกอาชีพ  จัดการเรียนการสอน  นิเทศการฝึกอาชีพ ตลอดจนการ
วัดผลประเมินผลร่วมกันอย่างชัดเจน  ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2557 

 

19.  วัตถุประสงค์ 
12.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

 12.2 ผลิตก าลังคนให้มีความเป็นสากลและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 12.3 พัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องสามารถบริหาร
จัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 12.4 ขยายเครือข่ายสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกิจบริการ เพื่อ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกันและคัดเลือกสถานประกอบการดีเด่นประจ าปี
การศึกษา 2560 



 

  12.5 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคีในปีการศึกษา2561 ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ ๕  
  12.6 จัดอบรมการเขียนแผนการฝึกอาชีพทุกสาขาวิชาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
  12.7 จัดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการให้เป็นไปตาม พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

 12.8 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูครูนิเทศดีเด่น เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ครูนิเทศ 
  12.9 จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนระบบทวภิาคีให้เพ่ิมมากขึ้น 
  12.10 จัดกิจกรรมฝึกอบรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนฝึกงานและฝึกอาชีพ และ
สัมมนากลางภาคเรียนระหว่างการฝึกอาชีพและฝึกงาน 

20. เป้ำหมำย 
20.1   เชิงคุณภำพ   

-  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
-  ระบบทวิภาคีสามารถผลิตก าลังคนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
-  คณะผู้บริหาร ครูนิเทศ เจ้าหน้าที่และสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
-  เพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

20.2   เชิงปริมำณ 
-  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
-  ระบบทวิภาคีสามารถผลิตก าลังคนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
- คณะผู้บริหาร ครูนิเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคีสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  เพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
-  ผู้เรยีนอาชวีศึกษาระบบทวิภาค ีปีการศึกษา 2561 ให้สูงขึ้นกวา่ปกีารศึกษา 2560 ร้อยละ 5 
-  ครูนิเทศจัดท าแผนการฝึกอาชีพทุกรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 
-  ครูฝึกในสถานประกอบการผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครูฝึกทั้งหมด 
-  ครูนิเทศได้รับการยกย่อง เชดิชเูกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ครูนิเทศ 
-  จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 โรงเรียน 

      -  จัดกิจกรรมฝึกอบรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนฝึกงานและฝึกอาชีพ และ
สัมมนากลางภาคเรียนระหว่างการฝึกอาชีพและฝึกงาน  กิจกรรมละ 1 ครั้งต่อภาคเรียน 
 

21. สถำนที่ด ำเนนิงำน : วิทยาลัยอาชวีศึกษาฉะเชิงเทรา  และสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคี 
 

22. วิธีกำรด ำเนินงำน/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             



 

1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

  

16.  งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.   อุดหนุน   บกศ.  งบรำยจำ่ยอ่ืน (300,000) สอศ. 

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 40,000 20,000 - 60,000 
2 กิจกรรมอบรมเขียนแผนการฝึกอาชีพ 45,000 28,000 40,000 113,000 
ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
3 กิจกรรมนิเทศการฝึกอาชีพ 26,000 - - 26,000 
4 กิจกรรมครูนิเทศดีเด่น 40,000 - - 40,000 
5 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและสถานประกอบการ - - 10,000 10,000 
6 กิจกรรมสถานประกอบการดีเด่น - - 10,000 10,000 
7 กิจกรรมแนะแนวสัญจร - - 10,000 10,000 
8 กิจกรรมฝึกอบรม ปฐมนิเทศก่อนการฝึกงานและฝึก

อาชีพและสัมมนาระหว่างการฝึกอาชีพและฝึกงาน 
- - 11,000 11,000 

รวม 151,000 48,000 101,000 300,000 
รวมเป็นเงิน  (สามแสนบาทถ้วน)   หมำยเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
17.2. ระบบทวิภาคีสามารถผลิตก าลังคนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
17.3. คณะผู้บริหาร ครูนิเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคีสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
17.4. เพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและยกย่องเชิดชูเกียรตสิถานประกอบการดีเดน่ 
17.5.  ผู้เรียนอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 5 
17.6.  ครูนิเทศจัดท าแผนการฝึกอาชีพทุกรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 
17.7.  ครูฝึกในสถานประกอบการผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึกไมน่้อยกว่าร้อยละ 80ของครูฝึกทั้งหมด 
17.8.  ครูนิเทศได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัตหิน้าที่ครูนิเทศ 
17.9.  จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 โรงเรียน 

       18.  ปัญหำและอุปสรรค : 
    18.1 ก าหนดการอาจไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่วางแผนการด าเนินการไว้ 

  19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
     19.1. แบบบันทึกข้อมูล 
     19.2. แบบสอบถาม 
 



 

  20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
    3   ห่วง 

     1. ความพอประมาณ : ไม่เบียดเบียนสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
2. ความมีเหตุผล : ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีเหตุผล ละเอียด รอบคอบ 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  : เตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษารับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึน 

              2   เงื่อนไข 
     1. ความรู้ : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
     2. คุณธรรม : ความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญาในการด าเนินโครงการ 
 

               4.  มิติ 
                   1. สังคม : อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นเครือข่ายความร่วมมือ 
                   2. เศรษฐกิจ : ผลิตก าลังคนสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
                   3. วัฒนธรรม : สร้างวัฒนธรรมในองค์กรทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
                   4. สิ่งแวดล้อม : เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

โครงการที่ 19 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.  ช่ือโครงกำร :  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบ RMS 2016 ส าหรับการวัดผลและประเมินผล” 
  ผู้รับผิดชอบ :   นายราชวัลลภ ล าพูน 
  ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 

 

2. สนองยุทธศำสตร์ 
 2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 ข้อ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 ข้อ 3 เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  และการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ส่วนที่ 1 : การจัดการอาชีวศึกษา  
 

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล และความพอประมาณ 
 

5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม     หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 

 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร 
 ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
     ยกระดับคุณภาพผู้เรียน      เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
     เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

 

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
 8.1 รำงวัลพระรำชทำน 
    ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา    ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ 
    ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ               ด้านที ่4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชมุชน 
    ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร    ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 

  ข้อประเมินที่ :  2.3 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
8.2 มำตรฐำนประกันคุณภำพภำยนอก 

 ตัวบ่งชี้ที่ 10 : ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8.3 มำตรฐำนคุณภำพภำยใน 

 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 

 8.4 พันธกิจวิทยำลัยฯ   ข้อที่  1 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้วยระบบ
 บริหารงานคุณภาพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการ
บริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วมทั้งด้านบุคลากร การเงิน ทรัพยากร โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 8.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  
และการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท านุบ ารุง
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อนุรักษ์วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 กลยุทธ์ที่  1.1.1_1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกด้าน 
 กลยุทธ์ที่  1.1.2_1 ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่  1.1.3_1 ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ที่  1.2.2_1 ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 

  กลยุทธ์ที่  1.3.1_1 ยกระดับประสิทธิภาพระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. ระยะเวลำด ำเนินงำน : ตุลาคม 2560 - กันยายน  2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

     พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
11. หลักกำรและเหตุผล 

ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ         
พ.ศ. 2557 - 2559 โดยมีวิสัยทัศน์ให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วย
การใช้ ICT และเป้าหมายหลักคือยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ 
ICT เพ่ือการศึกษา และพัฒนาระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( RMS 2016 ) เป็นระบบ
สารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาโดยประกอบด้วยฐานข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ฐานข้อมูลการประเมินคุณภาพการสอน
ของครู ฐานข้อมูลการเข้าออกสถานศึกษา ฐานข้อมูลการช าระเงินบ ารุงการศึกษา ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานครูที่ปรึกษา ระบบงานบุคลากร รวมทั้งมีบทสรุปรายงานส าหรับผู้บริหารมากมาย
เพ่ือน ามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ้งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ/
ด าเนินงาน ของบุคลากรสถานศึกษาทุกแผนก/งาน อีกยังเป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสาร และร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาใน
สถานศึกษา ฐานข้อมูลคะแนนเก็บระหว่างเรียนและทดสอบพร้อมถ่ายโอนเข้าสู่กระบวนการวัด ผลการ
เรียนผ่าน ศธ.02 และระบบงานวัดผลและประเมินผล  

งานวัดผลและประเมินผลได้เล็งเห็นความส าคัญในการน าระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
สถานศึกษา RMS 2016 มาใช้ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จึงได้จัดท าโครงการอบรมการใช้
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษา RMS 2016 ในส่วนของงานวัดผลและประเมินผลให้กับ
ผู้บริหาร/บุคลากรในสถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการวัดผลและประเมินผลในการเรียนของนักเรียนและ
นักศึกษาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 

12. วัตถุประสงค์ 
 12.1  เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2016)            
ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนและนักศึกษา 
 12.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผลในการเรียนของนักเรียนและนักศึกษาของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

 



 

13. เป้ำหมำย 
 13.1  เชิงคุณภำพ  

  -  ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศ   
การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2016) ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนและนักศึกษา 
  -  ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถน าความรู้ ความเข้าใจไปใช้ระบบสารสนเทศ    
การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2016) ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนและนักศึกษา 
  -  รายงานผลการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 
2016) ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนและนักศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 13.2  เชิงปริมำณ 
 -  ครูผู้สอนทุกแผนกวิชา 

 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

15. วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
    งปม.  (20,000)   อุดหนุน  บกศ.   งบรำยจ่ำยอ่ืน  

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ รวมเงิน 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบ RMS 2016 ส าหรับ
การวัดผลและประเมินผล” 

20,000 - - 20,000 

รวม 20,000 - - 20,000 
รวมเป็นเงิน    (สองหมื่นบาทถ้วน)    หมำยเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 



 

 
17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
 17.1  ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2016) ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนและ
นักศึกษา 
 17.2  ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถน าความรู้ ความเข้าใจไปใช้ระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS 2016) ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนและ
นักศึกษา      
      17.3  รายงานผลการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS  2016) ใน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนและนักศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

18. ปัญหำและอุปสรรค : - 
 

19. กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
 19.1  แบบสอบถาม 
 19.2  การสังเกต 
20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 3  ห่วง 
    1. ความพอประมาณ :  ใช้วัสดุในการทดสอบอย่างพอเพียง 
    2. ความมีเหตุผล :  ยึดเหตุผลและภารกิจในการด าเนินการทดสอบ 
    3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี :  การเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  
  2 เงื่อนไข 
    1. ความรู้ :  ด าเนินการทดสอบโดยใช้หลักวิชาการและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทาง ราชการ 
    2. คุณธรรม :  การด าเนินโครงการมุ่งเน้นและตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
  4 มิติ 
    1. สังคม :  บุคลากรทุกภาคส่วนท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
    2. เศรษฐกิจ :  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้ ทักษะไปใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
    3. วัฒนธรรม :  ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
    4. จิตใจ :  บุคลากรทุกภาคส่วนท างานอย่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 20 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.  ชื่อโครงกำร :  โครงการทดสอบ Pre V-NET เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบทางการศึกษา       
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 
 ผู้รับผิดชอบ :   นายราชวัลลภ ล าพูน 
 ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 

 

2. สนองยุทธศำสตร์ 
 2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

  ข้อ 1 เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  และการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ส่วนที่ 1 : การจัดการอาชีวศึกษา  
 

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล และความพอประมาณ 
 

5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส    หลักความคุ้มค่า 

 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร 
ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
     ยกระดับคุณภาพผู้เรียน     เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
     เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

 

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
 8.1 รำงวัลพระรำชทำน 

   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที ่2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
   ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
   ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
  ข้อประเมินที่ :  2.3 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 

 8.2 มำตรฐำนประกันคุณภำพภำยนอก  มาตรฐานที่  : กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
   ตัวบ่งชี้ที่ :  3  ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 

 8.3 มำตรฐำนคุณภำพภำยใน  มำตรฐำนที่ 1 : ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป    

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ  



 

8.4  พันธกิจวิทยำลัยฯ  ข้อที่ :  3  พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะที่หลากหลาย
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้ งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วย
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพที่แตกต่างและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

8.5  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

 กลยุทธ์ที่ :  3.2.1-1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทางการเรียนและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :   ตุลาคม 2560  -  กันยายน  2561 
 

10. ลักษณะโครงกำร 
     พัฒนางานเดิม     งานใหม ่

 

11. หลักกำรและเหตุผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เป็นการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทาง

วิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จะจบระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2  จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลการทดสอบในปีการศึกษา 2547 ที่ผ่านมา ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ ดีมาก และร้อยละของผู้เรียน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ดีมาก ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรามีจ านวนนักเรียนในระดับ ปวช. 3 จ านวน 463 คน และ ปวส. 2 จ านวน 243 คน ที่จะเข้า
ทดสอบช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือเป็นการรักษาคะแนนเฉลี่ยรายบุคคลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ให้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก งานวัดผลและประเมินผลจึงเสนอโครงการทดสอบ Pre V-NET เพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ปีการศึกษา 2560 และเพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมและความมั่นใจในการเข้ารับการทดสอบ 

 

12. วัตถุประสงค์ 
12.1  เพ่ือจัดสอบ Pre V-NET เป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจในการเข้ารับการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
12.2  เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีคะแนนการสอบ Pre V-NET อยู่ในระดับดี

เยี่ยมด้วยการมอบรางวัลยกย่องเชิดชู เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน นักศึกษาต่อไป   
12.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป อยู่ในระดับดีมาก   
12.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก 
 

13. เป้ำหมำย 
 13.1  เชิงคุณภำพ  

  -   นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559  คะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา 



 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก 
(มากกว่าร้อยละ 50)  และร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก (มากกว่าร้อยละ 50) ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา  
      13.2  เชิงปริมำณ 

 -   นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 ทุกประเภทวิชา จ านวน  463 คน 
            -   นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 ทุกประเภทวิชา จ านวน 243 คน 

 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

15. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.(36,500)    อุดหนุน    บกศ.   งบรำยจ่ำยอ่ืน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ รวมเงิน 

1 ทดสอบ Pre V-NET เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) ปี
การศึกษา 2560  

- 10,500 26,000 36,500 

รวม - 10,500 26,000 36,500 
รวมเป็นเงิน (สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)     หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

 
 



 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
  17.1 นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา  ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก 
(มากกว่าร้อยละ 50)  และร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก (มากกว่าร้อยละ 50) ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 

18. ปัญหำและอุปสรรค : - 
 

19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
 19.1  แบบสอบถาม 
 19.2  การสังเกต 
20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

3  ห่วง 
    1. ความพอประมาณ :  ใช้วัสดุในการทดสอบอย่างพอเพียง 
    2. ความมีเหตุผล :  ยึดเหตุผลและภารกิจในการด าเนินการทดสอบ 
    3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี :  การเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  
2 เงื่อนไข 
    1. ความรู้ :  ด าเนินการทดสอบโดยใช้หลักวิชาการและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
    2. คุณธรรม :  การด าเนินโครงการมุ่งเน้นและตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
4 มิติ 
    1. สังคม :  บุคลากรทุกภาคส่วนท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
    2. เศรษฐกิจ :  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้ ทักษะไปใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
    3. วัฒนธรรม :  ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
    4. จิตใจ :  บุคลากรทุกภาคส่วนท างานอย่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการที่ 21 

แบบเสนอโครงกำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงการทดสอบ  V-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)     
ปีการศึกษา 2560  
 ผู้รับผิดชอบ :   นายราชวัลลภ     ล าพูน 
 ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
2.  สนองยุทธศำสตร์ 
 2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 ข้อ 3 เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  และการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ส่วนที่ 1 : การจัดการอาชีวศึกษา  
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล และความพอประมาณ 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม     หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร 
 ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
     ยกระดับคุณภาพผู้เรียน     เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
     เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
 8.1 รำงวัลพระรำชทำน 

   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวชิาการ 
   ด้านที ่3 การบริหารจัดการ                ด้านที่ 4 ความสัมพันธร์ะหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
   ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
  ข้อประเมินที่ :  2.3 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 

 8.2 มำตรฐำนประกันคุณภำพภำยนอก   
 ตัวบ่งชี้ที่ :  3  ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 

 8.3 มำตรฐำนคุณภำพภำยใน มาตรฐานที่ 1 : ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป    
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
 8.4 พันธกิจวิทยำลัยฯ  ข้อที่ : 3 พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะที่หลากหลายร่วมกับ



 

องค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียน ตามศักยภาพที่แตกต่างและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
 8.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ : เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

  กลยุทธ์ที่ :  3.2.1-1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทางการเรียนและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :    ตุลาคม 2560 - กันยายน  2561 

 

10. ลักษณะโครงกำร 
     พัฒนางานเดิม      งานใหม ่
11. หลักกำรและเหตุผล 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เป็นการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จะจบระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2  จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลการทดสอบในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ ดีมาก และร้อยละของผู้เรียน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ดีมาก  ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรามีจ านวนนักเรียนในระดับ ปวช. 3 จ านวน 463 คน และ ปวส. 2 จ านวน 243 คน ที่จะเข้า
ทดสอบช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561    โดยงบประมาณส่วนหนึ่งได้รับการจัดสรรจากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับห้อง
สอบ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาก ากับดูแลในวันทดสอบได้แก่ งานปกครอง และเจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่จะมาดูแลความเรียบร้อยของเอกสารในการด าเนินการสอบ  งานวัดผลและประเมินผลจึงเสนอโครงการ
ทดสอบ V-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ปีการศึกษา 2560 

 

12. วัตถุประสงค์ 
12.1  เพ่ือจัดสอบ  V-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   

  12.2  เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีคะแนนการสอบ V-NET อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ด้วยการมอบรางวัลยกย่องเชิดชู เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน นักศึกษาต่อไป  

12.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป อยู่ในระดับดีมาก    

12.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีมาก 

 

13. เป้ำหมำย 
   13.1 เชิงคุณภำพ  

   -  นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560  คะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกรายวิชา ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ระดับ



 

คุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก (มากกว่าร้อยละ 50)  และร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก (มากกว่าร้อยละ 50) ตาม
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

   13.2 เชิงปริมำณ 
 -  นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 ทุกประเภทวิชา จ านวน  463 คน 

 -  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 ทุกประเภทวิชา จ านวน 243 คน 
 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน : สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

15. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
13.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน (10,000)      บกศ.   งบรำยจ่ำยอ่ืน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ รวมเงิน 

1 ทดสอบ  V-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560  

- 7,000 3,000 10,000 

รวม - 7,000 3,000 10,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

 

 
 
 
 



 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1  นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดี มาก           
(มากกว่าร้อยละ 50)  และร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก (มากกว่าร้อยละ 50) ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 

 

18. ปัญหำและอุปสรรค : - 
 

19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
   19.1  แบบสอบถาม 
  19.2  การสังเกต 
20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

3  ห่วง 
   1. ความพอประมาณ :  ใช้วัสดุในการทดสอบอย่างพอเพียง 
   2. ความมีเหตุผล :  ยึดเหตุผลและภารกิจในการด าเนินการทดสอบ 
   3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี :  การเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  
2 เงื่อนไข 
   1. ความรู้ :  ด าเนินการทดสอบโดยใช้หลักวิชาการและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
   2. คุณธรรม :  การด าเนินโครงการมุ่งเน้นและตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
4 มิติ 
   1. สังคม :  บุคลากรทุกภาคส่วนท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
   2. เศรษฐกิจ :  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้ ทักษะไปใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
   3. วัฒนธรรม :  ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
   4. จิตใจ :  บุคลากรทุกภาคส่วนท างานอย่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 22 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.  ชื่อโครงกำร :  โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ผู้รับผิดชอบ :   นายราชวัลลภ    ล าพูน  

  ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับทุกแผนกวิชา 
 

2.  สนองยุทธศำสตร์ 
 2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

ข้อ 1 เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  และการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

3.  สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ส่วนที่ 1 : การจัดการอาชีวศึกษา  
 

4.  สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล และความพอประมาณ 
 

5.   สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม      หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม  
   หลักความรับผิดชอบ     หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 

 

6.  สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร 
 ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
     ยกระดับคุณภาพผู้เรียน     เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
     เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

 

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
 8.1 รำงวัลพระรำชทำน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา               ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ 
   ด้านที ่3 การบริหารจัดการ              ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหวา่งสถานศึกษากับชุมชน 
   ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 

 ข้อประเมินที่ :  1.2  
 8.2 มำตรฐำนประกันคุณภำพภำยนอก  มาตรฐานที่  : กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ :  3  ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 
 8.3 มำตรฐำนคุณภำพภำยใน  มำตรฐำนที่ 1 : ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 



 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 8.4 พันธกิจวิทยำลัยฯ  ข้อที่ :  3  พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะที่หลากหลาย
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้ งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วย
 กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพที่แตกต่างและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้เรียนเป็นบุคคล
 แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 8.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ : เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

  กลยุทธ์ที่ :  3.2.1-1  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทางการเรียนและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
9. ระยะเวลำด ำเนินงำน  :  ตุลาคม 2560 - กันยายน  2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

     พัฒนางานเดิม      งานใหม ่
11. หลักกำรและเหตุผล 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มีภารกิจหลักในการจัดการอาชีวศึกษาตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์เพ่ือการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ  เป็นไปตามที่ตลาดแรงงาน
ต้องการ  ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ มีจ านวนนักเรียนระดับ ปวช. 3 จ านวน 426 คน นักศึกษาระดับ 
ปวส. 2 จ านวน 297 คน ที่จะส าเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานหรือการศึกษาต่อ ซึ่งต้องสอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Vocational Education) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556    ที่ก าหนดให้คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ 
ประเภทวิชา และสาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด และ
ต้องครอบคลุมสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ โดยองค์ประกอบของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพต้อง
ประกอบด้วยครูผู้สอนในสาขาวิชานั้น ผู้แทนขององค์กรที่ท าการทดสอบ และ ผู้ใช้ผลผลิตหรือผู้แทนจาก
สถานประกอบการ  เพ่ือให้การด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และครบ
องค์ประกอบเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก งานวัดผลและประเมินผล    จึงเสนอโครงการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก โดยจัดกิจกรรมการประชุมจัดท าเครื่องมือการประเมิน 
ด าเนินการประเมิน และรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
12. วัตถุประสงค์ 

12.1 เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 
12.2  เพ่ือจัดการประชุมสัมมนาพิจารณาเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความ

ร่วมมือจากครูผู้สอนวิชานั้น  ผู้แทนจากสถานประกอบการ และผู้แทนองค์กรที่ท าการทดสอบ โดยศู น ย์
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

12.3  เพ่ือด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ตามปฏิทินการศึกษา 
13. เป้ำหมำย 

13.1  เชิงคุณภำพ  
 -  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการท างานและผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน ก่อน

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 



 

 
13.2  เชิงปริมำณ 

 -  ระดับ ปวช. จ านวน 426 คน ระดับ ปวส. จ านวน 297 คน รวมทั้งสิ้น 723  คน ผ่าน
การประเมิน มาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 100 

 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน :  ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียน อศจ.ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

15. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.(20,000)    อุดหนุน    บกศ.   งบรำยจ่ำยอ่ืน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ รวมเงิน 

1 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560  - 10,500 9,500 20,000 
รวม - 10,500 9,500 20,000 

รวมเป็นเงิน (สองหมื่นบาทถ้วน)    หมำยเหต ุ  ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
 17.1  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการท างานและผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพก่อน
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และผู้เรียน ระดับ ปวช. จ านวน 426 คน ระดับ ปวส. จ านวน 297 คน รวม
ทั้งสิ้น 723  คน ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 100 

 

18. ปัญหำและอุปสรรค :      - 
 

 



 

19. กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
 19.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
        19.2  แบบรายงานผลโครงการ 
20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  3  ห่วง 

    1. ความพอประมาณ :  ใช้วัสดุในการทดสอบอย่างพอเพียง 
    2. ความมีเหตุผล :  ยึดเหตุผลและภารกิจในการด าเนินการทดสอบ 
    3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี :  การเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  
2 เงื่อนไข 
    1. ความรู้ : ด าเนินการทดสอบโดยใช้หลักวิชาการและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
    2. คุณธรรม :  การด าเนินโครงการมุ่งเน้นและตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
4  มิติ 
    1. สังคม :  บุคลากรทุกภาคส่วนท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
    2. เศรษฐกิจ :  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้ ทักษะไปใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
    3. วัฒนธรรม :  ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
    4. จิตใจ :  บุคลากรทุกภาคส่วนท างานอย่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการที่ 23 

แบบเสนอโครงกำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 

1.  ช่ือโครงกำร :  โครงการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561 
ผู้รับผิดชอบ :   นายราชวัลลภ ล าพูน  
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ 
 

2.  สนองยุทธศำสตร์ 
 2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
  ข้อ 1 เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  และการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ส่วนที่ 1 : การจัดการอาชีวศึกษา   
 

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล และความพอประมาณ  
 

5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม      หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
   หลักความรับผิดชอบ     หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า  

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  
ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561  
     ยกระดับคุณภาพผู้เรียน     เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  
     เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   
8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย   
 8.1 รำงวัลพระรำชทำน  
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา              ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวชิาการ 
   ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ             ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชมุชน 
   ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร    ด้านที่  6  ความดีเด่นของสถานศึกษา 

  ข้อประเมินที่ :  2.3  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน  
 8.2 มำตรฐำนประกันคุณภำพภำยนอก  มาตรฐานที่  : กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

   ตัวบ่งชี้ที่ :  3  ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 
 8.3 มำตรฐำนคุณภำพภำยใน มาตรฐานที่ 2 : ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน อาชวีศึกษา 

   ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 : ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 8.4 พันธกิจวิทยำลัยฯ  ข้อที่ :  3  พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะที่หลากหลาย
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้ งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วย
 กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพที่แตกต่างและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 



 

8.5  ประเด็นยุทธศำสตร์ : เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

  กลยุทธ์ที่ :  3.2.1-1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทางการเรียนและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน : ตุลาคม 2560 - กันยายน  2561 
 

10. ลักษณะโครงกำร 
     พัฒนางานเดิม     งานใหม ่

 

11. หลักกำรและเหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ก าหนดให้สถานศึกษาพิจารณาท าการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน     
หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา เพ่ือท าการตัดสินผลการเรียนตามระเบียบ ดังนั้น   
งานวัดผลและประเมินผล จึงเสนอโครงการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561     
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น 

 

12. วัตถุประสงค์ 
12.1 เพ่ือจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561 ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 

13. เป้ำหมำย 
  13.1 เชิงคุณภาพ  
    นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนของหลักสูตร 
  13.2 เชิงปริมาณ 

 นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้ารับการประเมินผลภาคปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 18 และ
ภาคทฤษฎีในสัปดาห์ที่ 19 

 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน : สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

15. วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1 จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             

 

ขั้นตอนกำรท ำงำน ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 



 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  (40,000)    อุดหนุน    บกศ.   งบรำยจ่ำยอ่ืน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ รวมเงิน 

1 จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561  - - 40,000 40,000 
รวม - - 40,000 40,000 

รวมเป็นเงิน (สี่หมื่นบาทถ้วน)     หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
 

17.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
 17.1 นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้ารับการประเมินผลภาคปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 18 และภาคทฤษฎี
ในสัปดาห์ที่ 19 เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา 

18. ปัญหำและอุปสรรค : - 
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
  19.1  แบบสอบถามความ 
  19.2  การสังเกต 
20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 3  ห่วง 
    1. ความพอประมาณ :  ใช้วัสดุในการทดสอบอย่างพอเพียง 
    2. ความมีเหตุผล :  ยึดเหตุผลและภารกิจในการด าเนินการทดสอบ 
    3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี :  การเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  
  2 เงื่อนไข 
    1. ความรู้ :  ด าเนินการทดสอบโดยใช้หลักวิชาการและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทาง ราชการ 
    2. คุณธรรม :  การด าเนินโครงการมุ่งเน้นและตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
  4 มิติ 
    1. สังคม :  บุคลากรทุกภาคส่วนท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
    2. เศรษฐกิจ :  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้ ทักษะไปใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
    3. วัฒนธรรม :  ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
    4. จิตใจ :  บุคลากรทุกภาคส่วนท างานอย่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

 
 
 



 

โครงการที่ 24 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.   ชื่อโครงกำร :  โครงการทดสอบฝีมือแรงงาน 
 ผู้รับผิดชอบ :   นายราชวัลลภ ล าพูน /หัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน 
 ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับทุกแผนกวิชา 

 

2. สนองยุทธศำสตร์ 
 2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
  ข้อ 1 เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  และการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ส่วนที่ 1 : การจัดการอาชีวศึกษา  
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล และความพอประมาณ 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร 
 ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
     ยกระดับคุณภาพผู้เรียน     เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
     เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
 8.1 รำงวัลพระรำชทำน 
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา           ด้านที่ 2 การบรหิารหลักสูตรและงานวิชาการ 
   ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ          ด้านที่ 4 ความสมัพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
   ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 

  ข้อประเมินที่ :  1.2  
 8.2 มำตรฐำนประกันคุณภำพภำยนอก  มาตรฐานที่  : กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

  ตัวบ่งชี้ที่ :  3  ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 
 8.3 มำตรฐำนคุณภำพภำยใน  มำตรฐำนที่ 1 : ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน คุณวุฒิ

วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
8.4  พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  3  พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะที่หลากหลาย

ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้ งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วย
 กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพที่แตกต่างและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้เรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 



 

 8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
 กลยุทธ์ที่ :  3.2.1-1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทางการเรียนและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :     ตุลาคม 2560  -  กันยายน   2561 
 

10. ลักษณะโครงกำร 
     พัฒนางานเดิม      งานใหม ่
 

11. หลักกำรและเหตุผล 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มีภารกิจหลักในการจัดการอาชีวศึกษาตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์เพ่ือการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ  เป็นไปตามที่ตลาดแรงงาน
ต้องการ    ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ มีจ านวนนักศึกษาระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จ านวน 192 คน ที่จะส าเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานหรือการศึกษาต่อ ซึ่งต้องสอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Vocational Education) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556  ที่ก าหนดให้คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ 
ประเภทวิชา และสาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด และ
ต้องครอบคลุมสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ รวมถึงการเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานของศูนย์พัฒนา 
ฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือรับใบรับรองด้านมาตรฐานอาชีพ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาในการออกสู่ตลาดแรงงานด้วยความมั่นใจและส ามารถเพ่ิม 
ค่าตอบแทนได้ตามสมรรถนะอาชีพที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานตามกฎหมายแรงงาน  
12. วัตถุประสงค์  

12.1 เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ  
12.2 เพ่ือด าเนินการทดสอบฝีมือแรงงานนักศึกษาระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   

13. เป้ำหมำย  
 13.1 เชิงคุณภำพ   
   -  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการท างานและผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน  
ก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 13.2 เชิงปริมำณ  

 -  ผู้เรียน ระดับ ปวส.2 ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน ร้อยละ 50 
 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน  (20,000)     บกศ.   งบรำยจ่ำยอ่ืน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ รวมเงิน 

1 ทดสอบฝีมือแรงงาน  10,000 - 10,000 20,000 
รวม 10,000 - 10,000 20,000 

รวมเป็นเงิน (สองหมื่นบาทถ้วน)   หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการท างานและผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน ร้อยละ 50  

ได้รับวุฒิบัตรก่อนส าเร็จการศึกษาจากกระทรวงแรงงาน 
18. ปัญหำและอุปสรรค : - 
19. กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
 19.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 19.2 แบบรายงานผลโครงการ 
20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

3  ห่วง 
    1. ความพอประมาณ :  ใช้วัสดุในการทดสอบอย่างพอเพียง 
    2. ความมีเหตุผล :  ยึดเหตุผลและภารกิจในการด าเนินการทดสอบ 
    3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี :  การเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  
 



 

2 เงื่อนไข 
    1. ความรู้ :  ด าเนินการทดสอบโดยใช้หลักวิชาการและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
    2. คุณธรรม :  การด าเนินโครงการมุ่งเน้นและตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
4 มิติ 
    1. สังคม :  บุคลากรทุกภาคส่วนท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
    2. เศรษฐกิจ :  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้ ทักษะไปใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
    3. วัฒนธรรม :  ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
    4. จิตใจ :  บุคลากรทุกภาคส่วนท างานอย่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 25 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.  ชื่อโครงกำร  :    โครงการปรับปรุงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้รับผิดชอบ :   นายอรรณพ  เรืองยศจันทนา 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :   งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ 

 2 .สนองยุทธศำสตร์   
22.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :      

 ข้อ 2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้พอเพียงต่อความต้องการของประเทศ 
22.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  :      

ข้อ 3. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ระดับ  ปวช.  ปวส.  และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มี
สมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตรรษท่ี  21  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และกลุ่มประชาคม
อาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ด้ำนที่  :  ด้านที่  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม  

   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส    หลักความคุ้มค่า 
6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  : 

ข้อ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร กำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 

   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
   ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา               ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
   ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ              ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
   ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร    ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ : 

      8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  : 
ตัวบ่งชี้ที่ :   

8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :    4. ด้านการบริการและวิชาชีพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ :  4.1 ระดับคุณภาพในการบริการจัดการการบริการและวิชาชีพ 

8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ : 5. ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 
21 และมีทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 

8.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ระดับ  ปวช.  ปวส.  และปริญญาตรี
สานเทคโนโลยี  ที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
และกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 



 

กลยุทธ์ที่ :     2.1.2-1 ส่งเสริมผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพ่ิมขึ้น 
9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :     ตุลำคม 2560 –   กันยำยน 2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม      งานใหม ่
11. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนและครูต้องการเรียนรู้และใช้
บริการห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุดในโรงเรียน ที่รวบรวบหนังสือและ
ความรู้ไว้อย่างมากมายโดยผู้สนใจต้องเข้าไปศึกษาค้นคว้า การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับความสนใจของผู้สนใจ โดยจัดให้มีบรรยากาศดี มีมุมส่งเสริมการอ่าน จะมีส่วนช่วยให้ผู้สนใจมี
ความต้องการเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้น โครงการนี้จัดท าขึ้นเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มี
บรรยากาศท่ีเหมาะสม ดึงดูดใจให้นักเรียนและครูเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอน
สัมฤทธิ์ผลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 
12. วัตถุประสงค์ 

12.1  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัย ให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน 
12.2 เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
12.3 เพ่ือพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจให้นักเรียน         

นักศึกษา และครูเข้ามาใช้บริการ 
13. เป้ำหมำย 

13.1 เชิงคุณภำพ  
-  ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญของการหาข้อมูลการใช้บริการของห้องสมุด

และด าเนินงานของห้องสมุดได้รับการปรับปรุงให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน 
13.2  เชิงปริมำณ 

   -  นักเรียน นักศึกษา และครู จ านวน 2,500 คน เข้าใช้บริการห้องสมุด 
 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน :      ห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

15. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 
 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.     อุดหนุน    บกศ. (500,000)    งบรำยจ่ำยอ่ืน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ รวมเงิน 

1. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายใน
ห้องสมุด 

270,000 - 90,000 360,000 

2. กิจกรรมพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 130,000 - 10,000 140,000 
รวม 400,000 - 100,00 500,000 

รวมเป็นเงิน     (ห้าแสนบาทถ้วน)   หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
 

17.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
 17.1  ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน 
        17.2  บรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 17.3  รูปแบบการจัดห้องสมุดให้ความทันสมัยและดึงดูดในให้นักเรียน นักศึกษา และครูเข้ามาใช้บริการ 
18.  ปัญหำและอุปสรรค :       -      
                                                                                                   

19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
19.1  แบบสอบถาม 
19.2  แบบสังเกต 

 

20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 
              1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า อย่างมีเหตุผล และเหมาะสม 

2. ความมีเหตุผล :       การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ท าให้นักเรียน นักศึกษา และครู
ต้องการเรียนรู้และใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียน 

3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :      จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน 
        
 
 



 

 2   เงื่อนไข   
 1. ความรู้ :  มีแผนรองรับในเรื่องการจัดการทรัพยากร ในการให้บริการและมีเป้าหมายอย่าง     
ชัดเจนตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี มีการประเมินผลการใช้บริการ เพ่ือน ามาปรับปรุง
พัฒนาทุกปีการศึกษา   

2. คุณธรรม : อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ ให้บริการกับผู้เข้าใช้บริการทุกคน 
        4.  มิติ  
  1. สังคม :  เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมโอกาส เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับบุคคลในหน่วยงาน และชุมชน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
              2. เศรษฐกิจ : การจัดโครงการต้องไม่ใช้จ่ายเกินความจ าเป็น และคิดวางแผนอย่างรอบคอบ และให้คุ้มค่า 
              3. วัฒนธรรม :  ผู้เข้าใช้บริการรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้จากภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
              4. จิตใจ  :  เน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 โครงการที่ 26  

แบบเสนอโครงกำร  
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ  

 

1. ชื่อโครงกำร  :      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน  
ผู้รับผิดชอบ :       งานสื่อการเรียนการสอน  
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 

2. สนองยุทธศำสตร์    
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

ข้อ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและ คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   :   

ข้อ 1 เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งในระบบบริหารคุณภาพ และการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ด้ำนที่  : 3. ระดับคุณภาพในการบรหิารจัดวัสดุอุปกรณ์ครุภณัฑ์และ

คอมพิวเตอร์ 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :   ส่วนที่5แนวทางปฏิบัติจากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้คือการพัฒนาที่สมดุลแลยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 

5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม  

   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส    หลักความคุ้มค่า 
6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   

ข้อ 12 ค านึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร กำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน      เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ        ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ : 

8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  : 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ :  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 

8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ :  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์ 

8.4  พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ : 3  :  พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะที่หลากหลาย 
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วย
กระบวนการพัฒนา 

เรียน  ตามศักยภาพท่ีแตกต่างและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 



 

8.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3.3 พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ : 3.3.2_1 ส่งเสริมการจัดท าสื่อนวัตกรรมส าหรับผู้สอน 

       3.3.3_1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมของนักเรียน 
9. ระยะเวลำด ำเนินงำน : ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 

10. ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่

11. หลักกำรและเหตุผล 
      การบริหารงานสื่อการเรียนการสอนเป็นงานที่ให้บริการกับนักเรียน ครูและบุคลากรทาง  การศึกษา 
ภายในวิทยาลัยฯที่มาขอใช้งาน ดังนั้นเพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ และทันสมัย 
12. วัตถุประสงค์ 

12.1 เพ่ือให้การบริการนักเรียน ครูและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ   
12.2 เพ่ือใช้ในงานกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

13. เป้ำหมำย 
13.1เชิงคุณภำพ  

- ให้บริการด้านกิจกรรมของวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13.2 เชิงปริมำณ 

-     ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ 

14 สถำนที่ด ำเนินงำน : ห้องพุทธรักษา 
  

15  กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
14.  จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
 
16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.     อุดหนุน (45,000)     บกศ.  งบรำยจ่ำยอ่ืน 



 
 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ รวมเงิน 

1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน - - 45,000 45,000 
รวม - - 45,000 45,000 

รวมเป็นเงิน   (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)   หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
 

17.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
17.1  สถานศึกษามีห้องสื่อการเรียนการสอนที่มีอุปกรณ์มาตรฐาน พร้อมใช้งาน ได้อย่างพอเพียง       

และตรงตามต้องการ 
 

18.  ปัญหำและอุปสรรค :       -  
 

 19. กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
      19.1 แบบประเมินผลความพึงพอใจ 

19.2 ติดตามประเมินผล 
19.3 สรุปรายงานผลการปฏิบัติ 
 

20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัญำเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง  
              1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า อย่างมีเหตุผล และเหมาะสม 

2. ความมีเหตุผล :       การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ท าให้นักเรียน นักศึกษา และครู
ต้องการเรียนรู้และใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียน  

3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :      จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน 
        2   เงื่อนไข  
 1. ความรู้ :  มีแผนรองรับในเรื่องการจัดการทรัพยากร ในการให้บริการและมีเป้าหมายอย่าง     
ชัดเจนตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี มีการประเมินผลการใช้บริการ เพ่ือน ามาปรับปรุง
พัฒนาทุกปีการศึกษา  

2. คุณธรรม : อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ ให้บริการกับผู้เข้าใช้
บริการทุกคน 
        4.  มิติ  
 1. สังคม :  เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมโอกาส เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับบุคคลในหน่วยงาน และชุมชนให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
             2. เศรษฐกิจ :การจัดโครงการต้องไม่ใช้จ่ายเกินความจ าเป็น และคิดวางแผนอย่างรอบคอบ และ
ให้คุ้มค่า 
              3. วัฒนธรรม : ผู้เข้าใช้บริการรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้จากภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
              4. จิตใจ  :  เน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

โครงการที่ 27 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :  โครงการพัฒนาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา Mini English Program 
     ผู้รับผิดชอบ :   นางจารุวรรณ  เทวกุล ณ อยุธยา และอาจารย์ประจ าแผนกวิชาการบัญชี 
     ฝ่ำย/แผนก/งำน :  แผนกวิชาการบัญชี ฝ่ายวิชาการ 
 

2 .สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

 ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.2วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   

ข้อ 3 ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  และปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21  และมีทักษะวิชาชีพ
มาตรฐานสากล 

2. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่   :    ด้านผู้ส าเรจ็การศึกษา 
3. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  : ความมีเหตุผล  และความพอประมาณ 
4. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม       หลักความมีส่วนร่วม 
   หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
   หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 

5. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  : 
ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

6. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 

7. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
7.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที ่2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :      2.2 , 2.5     

          7.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :   กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ :  7  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
มาตรฐานที่  :  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ตัวบ่งชี้ที่ : ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 

จุดเน้น  จุดเด่นสถานศึกษา 
7.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

       ตัวบ่งชี้ที่ :  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 



 

7.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  5  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 
21  และมีทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 

7.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

กลยุทธ์ที่ :  5.3.1-1  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะความรู้ในวิชาชีพ 
 

8 ระยะเวลำด ำเนินงำน :  1  ตุลาคม  2560 – 31  กันยายน  2561 
 

9 ลักษณะโครงกำร 
  พัฒนางานเดิม      งานใหม ่

 

10 หลักกำรและเหตุผล 
แผนกวิชาการบัญชีได้เปิดสอน นักเรียน นักศึกษา Mini English Program มาตั้งแต่ปี

การศึกษา 2556 ขณะนี้มีนักเรียนระดับ ปวช.1 จ านวน 4 ห้องเรียน  ปวช. 2 จ านวน 5 ห้องเรียน ปวช.3 
จ านวน 4 ห้องเรียนและนักศึกษาระดับ ปวส.1 จ านวน 3 ห้องเรียน และปวส.2 จ านวน 3 ห้องเรียน 
นักเรียน นักศึกษามีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา Mini English 
Program สาขางานการบัญชี ได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้มากขึ้น แผนกวิชาฯ จึงเห็นว่าส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้เข้าอบรมการจัดท าบัญชีสหกรณ์  จากผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ตรง เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความรู้ วิสัยทัศน์ และ ทัศนคติ ที่ดีแก่นักเรียนในการศึกษาต่อ หรือการท างานด้านบัญชีที่ดีต่อไปในอนาคต  
11  วัตถุประสงค์ 

12.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา Mini English Program สาขางานการบัญชีได้เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  

การจัดท าบัญชีสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
12.2  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา 
12.3  เพ่ือผู้เข้าร่วมโครงการมีวิสัยทัศน์ในการท างานบัญชีมากยิ่งขึ้น 
 

12 เป้ำหมำย 
12.3  เชิงคุณภำพ  

- ครู และนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าอบรมเชงิปฏิบัติการ การจัดท าบัญชี
สหกรณ ์ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีวิสัยทัศน์ในการท างานบัญชีมากยิ่งขึ้น 
- พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพสู่การเป็นมืออาชีพ  

12.4  เชิงปริมำณ  
- ครูจ านวน 10 คน และนักเรียน นักศึกษา Mini English Program ปวช. 2  และ ปวส.1 

ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 240 คน   
13 สถำนที่ด ำเนินงำน :  ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
 
      
 
 
 

 



 

14 กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

15 งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งท่ีมำกำรด ำเนินโครงกำร 
  งปม.  อุดหนุน  (15,000)  บกศ.  งบรำยจ่ำยอ่ืน  

 

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 อบรมการจัดท าบัญชีสหกรณ์ - 9,000 6,000 15,000 

รวม - 9,0000 6,000 15,000 
รวมเป็นเงิน  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)     หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

 

17.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
17.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าบัญชีสหกรณ์โดยผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
17.2 ครู นักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทักษะความสามารถในการจดัท าบัญชีสหกรณ์ 

18.  ปัญหำและอุปสรรค : 
      18.1 เวลาในการด าเนินการอาจคาดเคลื่อนเนื่องจากมีกิจกรรมภายในวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
       19.1 ติดตามการด าเนินการอย่างใกล้ชิด 
       19.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ   
20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 

     1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณในการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับหน่วยที่เหมาะสม 

2. ความมีเหตุผล :   เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพ 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  ผู้เรียนสามารถเตรียมพร้อมในการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพ 
 



 

              2   เงื่อนไข 
     1. ความรู้ :  ผู้เรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพ 
     2. คุณธรรม : ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องความอดทน ความเพียร  ใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต  

               4.  มิติ 
                   1. สังคม :  มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน 
                   2. เศรษฐกิจ :  ขยันหมั่นเพียร 
                   3. วัฒนธรรม : ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
                   4. จิตใจ :  เนน้ที่จิตใจที่รู้จักพอ  คือ พอดี  พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี  ยินดีในสิ่งที่ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โครงการที่ 28 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :  โครงการพัฒนาความรู้ของผู้เรียน แผนกวิชาการเลขานุการ  
     ผู้รับผิดชอบ :   นางพัชราภรณ์  พุกกะณะสุต   
     ฝ่ำย/แผนก/งำน :  แผนกวิชาการเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ 
2. สนองยุทธศำสตร์   

       2.1   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   
 ข้อ 3 ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  และปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะใน  ศตวรรษที่ 21  และมี
ทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 

3 สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่   :    ด้านผู้ส าเรจ็การศึกษา 
4 สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :     ความมีเหตุผล  และความพอประมาณ 
5 สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 

6 สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  : 
ข้อ 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่        
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
7 ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 

   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8 สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
 ข้อประเมินที่ :      2.2 , 2.5     

8.2  มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :   กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
 ตัวบ่งชี้ที่ :  7  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 ตัวบ่งชี้ที่ : ผลการพัฒนาตามปรัชญา  ปณิธาน พันธกิจ จุดเน้น  จุดเด่นสถานศึกษา 

       8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ :  2.3   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

      8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  5  ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 
21  และมีทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 
 



 

 8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

กลยุทธ์ที่ :  5.3.1-1  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะความรู้ในวิชาชีพ 
9 ระยะเวลำด ำเนินงำน :     ตุลาคม  2560 –  กันยายน  2561 
10 ลักษณะโครงกำร 

  พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
11 หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันในการท างานด้านเลขานุการนั้น มีปัจจัยหลายปัจจัยเป็นส่วนประกอบส าคัญ ที่ท าให้
งานนั้นมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการรับโทรศัพท์ต้อนรับผู้มาเยือน หรือแม้แต่การเขียนข้อความ รับฝาก
ข้อความ และการจองโรงแรม การจัดประชุมต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นในการปฏิบัติงานเลขานุการ  ต้องมี
ประสิทธิภาพ  ในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  ดังนั้นทักษะในด้านภาษาอังกฤษมีส่วนส าคัญในการ
ติดต่อสื่อสาร เป็นอย่างมาก  เนื่องจากสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจ และติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
เลขานุการจึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนรู้ และเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง และทักษะในการ
ใช้ภาษาท่ีถูกต้องจะช่วยส่งผลให้ภาพลักษณ์ต่อตนเอง และหน่วยงานดีขึ้นอีกด้วย  

การอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียน แผนกวิชาการเลขานุการ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้ที่มาติดต่อ และผู้มาเยือนได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถน าไปใช้              
ในชีวิตประจ าวันที่อาจจะเกิดขึ้นจริงได้ในอนาคต 
12 วัตถุประสงค์ 

  12.1เพ่ือให้ผู้เรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 
12.2  เพ่ือให้ผู้เรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถต้อนรับผู้มาเยือนชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง 
12.3  เพ่ือให้ผู้เรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   

อย่างถูกต้อง 
13  เป้ำหมำย 

13.1   เชิงคุณภำพ  
   - ครู และผู้เรียนที่เข้ารับการอบรม แผนกวิชาการเลขานุการ เข้าร่วมโครงการ
อบรมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาเยือนชาวต่างชาติ 

-  ครู และผู้เรียนที่เข้ารับการอบรม แผนกวิชาการเลขานุการ สามารถน าความรู้ 
ทักษะภาษาอังกฤษ  ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

-  ครู และผู้เรียนที่เข้ารับการอบรม แผนกวิชาการเลขานุการ สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ทางวิชาชีพสู่การเป็นมืออาชีพ 

13.2   เชิงปริมำณ 
-  ครูแผนกวิชาการเลขานุการ จ านวน 5  คน และผู้ เรียนที่รับการอบรม         

แผนกวิชาการเลขานุการ  เข้าร่วมโครงการ จ านวน 117 คน  
 

14. สถำนที่ด ำเนนิงำน :  ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 



 

15.  กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.   อุดหนุน  (8,000)  บกศ.  งบรำยจ่ำยอ่ืน  
 

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 อบรมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ - 3,600 4,400 8,000 
 2 อบรมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการต้อนรับ     

รวม - 3,600 4,400 8,000 
รวมเป็นเงิน    (แปดพันบาทถ้วน)   หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

 

17.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
 17.1  ครูและผู้เรียนที่เข้ารับการอบรมได้เข้าร่วมอบรมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์             
และการต้อนรับ 
 17.2  ครูและผู้เรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์              
และการต้อนรับ 
18.  ปัญหำและอุปสรรค : 
      18.1  เวลาในการด าเนินการอาจคาดเคลื่อนเนื่องจากมีกิจกรรมภายในวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 
 

19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
      19.1  ติดตามการด าเนินการอย่างใกล้ชิด 
      19.2  แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรม  

     20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 
1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณในการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับหน่วยที่เหมาะสม 

 



 

 2. ความมีเหตุผล :      เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :     ผู้เรียนสามารถเตรียมพร้อมในการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพ 
              2   เงื่อนไข 

     1. ความรู้ :   ผู้เรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพ 
2. คุณธรรม :  ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องความอดทน  ความเพียร  ใช้สติปัญญา                                 

ในการด าเนินชีวิต 
               4.  มิติ 
                   1. สังคม :      มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน 
                   2. เศรษฐกิจ :    ขยันหมั่นเพียร 
                   3. วัฒนธรรม :    ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
                   4. จิตใจ :   เน้นจิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โครงการที่ 29 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชือ่โครงกำร  : ซ่อมแซมครุภัณฑ์   
ผู้รับผิดชอบ : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ฝ่ำย/แผนก/งำน: ฝ่ายวิชาการ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : 
      ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล   

ข้อ 2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ   
ข้อ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   
ข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 2.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  : 
 ข้อ 1 เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน   ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  และการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท านุบ ารุงชาติ  ศาสนา   
3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :  3  การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ควำมมีเหตุผล 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  : 
ข้อ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
ข้อ 2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ใน สิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
ข้อ 3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
ข้อ 4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม  
ข้อ 5.  รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม  
ข้อ 6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อ ผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
ข้อ 7.  เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
ข้อ 8.  มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่  
ข้อ 9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราช ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ข้อ 10.รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ       

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

ข้อ 11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

ข้อ 12.ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  

 



 

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
 8.1 รางวัลพระราชทาน  

 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ : 

8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  : 
 ตัวบ่งชี้ที่ :  2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 

8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 
8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ : 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารงาน

คุณภาพและการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุ
บ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  

  ข้อที่: 3. เพื่อผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปละปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ :  1.2.2_1 ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 
 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

  พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
11. หลักกำรและเหตุผล 
 ในการเรียนการสอนของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์นักเรียนนักศึกษาจ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เพ่ือฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จึงจ าเป็น ที่จะต้องมีการซ่อมแซมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมและเพียงพอในการจัดการเรียนการ
สอน 
12. วัตถุประสงค์ 

12.1 เพ่ือซ่อมแซม/อัพเกรด เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องปฏิบัติการแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้
สามารถใช้งานได้ครบทุกเครื่องเพียงพอในการเรียนการสอนได้เต็มประสิทธิภาพ  

12.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานจริงในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  
 

13. เป้ำหมำย 
          13.1  เชิงคุณภำพ  

- ร้อยละของคุณภาพครุภัณฑ์แผนกฯ ที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง  
          13.2   เชิงปริมำณ 

- ร้อยละ 100 ของครุภัณฑ์ที่ช ารุดในแผนกฯ ที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง 
- คุณภาพในการบรหิารจดัการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์อยู่ใน ระดับดีมาก  

14. สถำนที่ด ำเนินงำน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 421, 424, 432, 433, 434, 442, 443, 444     
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  



 

15. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน (40,000)  บกศ.  งบรำยจ่ำยอ่ืน  
 

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 วัสดุ/อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ใน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
20,000 - 20,000 40,000 

รวม 20,000 - 20,000 40,000 
รวมเป็นเงิน    (สี่หมื่นบาทถ้วน)     หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ  

 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ: 
 17.1 ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความสามารถในตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 17.2 แผนกวิชาฯ มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน 
การจัดการเรียนการสอนต่อไป  
18.  ปัญหำและอุปสรรค :     -  
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน, เครื่องมือประเมิน)  
 19.1 แบบสอบถาม 
 19.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน  
  20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  3   ห่วง 

1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณในการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับหน่วยที่เหมาะสม 
 2. ความมีเหตุผล :      เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :     ผู้เรียนสามารถเตรียมพร้อมในการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพ 



 

              2   เงื่อนไข 
     1. ความรู้ :   ผู้เรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพ 

2. คุณธรรม :  ผู้ เรียนมีความตระหนักในเรื่องความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญา                                 
ในการด าเนินชีวิต 
               4.  มิติ 
                   1. สังคม :      มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน 
                   2. เศรษฐกิจ :  ขยันหมั่นเพียร 
                   3. วัฒนธรรม :  ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
                   4. จิตใจ :   เน้นจิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

โครงการที่ 30 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  : ซ่อมบ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  424 
ผู้รับผิดชอบ : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ฝ่ำย/แผนก/งำน : ฝ่ายวิชาการ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
      ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล   

ข้อ 2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ   
ข้อ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา   
ข้อ 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 2.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   
 ข้อ 1 เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน   ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  และการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท านุบ ารุงชาติ  ศาสนา   
3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :  3  การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ควำมมีเหตุผล 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 

 

23. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  : 
ข้อ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
ข้อ 2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ใน สิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
ข้อ 3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
ข้อ 4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม  
ข้อ 5.  รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม  
ข้อ 6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อ ผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
ข้อ 7.  เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
ข้อ 8.  มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่  
ข้อ 9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราช ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ข้อ 10.รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ      

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

ข้อ 11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

ข้อ 12.ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 



 

 
24. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

25. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
 8.1 รางวัลพระราชทาน  

 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ : 

8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  : 
 ตัวบ่งชี้ที่ :  2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 

8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 
8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ : 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารงาน

คุณภาพและการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุ
บ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  

  ข้อที่: 3. เพื่อผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปละปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ :  1.2.2_1 ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 

26. ระยะเวลำด ำเนินงำน :  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
27. ลักษณะโครงกำร 

  พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
28. หลักกำรและเหตุผล 
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกส าหรับวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาจัด สถานที่เรียนสถานที่ฝึกปฏิบัติงานสถานศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมและเอ้ือต่อกาเรียนรู้และ
เกิดประโยชน์สูงสุดตาม ข้อก าหนดที่ 2.4 จัดสถานที่เรียนสถานที่ฝึกปฏิบัติงานสถานที่ศึกษาค้นคว้าให้
เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับ
ความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิด ประโยชน์สูงสุดและเพ่ือให้สถานศึกษามี
การด าเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนักการปฏิบัติและความส าเร็จจาก  การปฏิบัติตามที่ก าหนด
เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพจึงจัดท าโครงการ “พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนสู่ความทันสมัย” ขึ้น 
29. วัตถุประสงค์ 
 12.1 เพื่อซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 424  
 12.2 เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 424 



 

 12.3 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 12.4 เพื่อให้บริการและสนับสนุนการพัฒนาและจัดกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย 
 12.5 เพื่อจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสดุ 
30. เป้ำหมำย 

30.1  เชิงคุณภำพ  
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 424 อยู่ในสภาพที่ดี บริการนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมี

คุณภาพ ไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน 
- วิทยาลัยฯ มีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติงานสถานที่ศึกษาค้นคว้าเหมาะสมกับสาขาวชิาในสถานศึกษา 
- ครูบุคลกรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลยัการอาชีพองครักษ์มีห้องปฏิบัติการที่สามารถฝึกทักษะได้ 

30.2  เชิงปริมำณ 
- ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 ห้อง ได้รับการปรับปรุง  
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 424 มีความพร้อม เหมาะสม และปลอดภัย ตลอดจนเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน มากที่สุด  
31. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
32. วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.   อุดหนุน   (9,500)  บกศ.  งบรำยจ่ำยอ่ืน  

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 วัสดุ/อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ใน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 424 
- - 9,500 9,500 

รวม - - 9,500 9,500 
รวมเป็นเงิน  (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   หมำยเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 



 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ: 
 17.1 ได้ห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัย เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
18.  ปัญหำและอุปสรรค :    - 
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน, เครื่องมือประเมิน) 
 19.1 แบบสอบถาม 
 19.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน  
  20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 

1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณในการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับหน่วยที่เหมาะสม 
 2. ความมีเหตุผล :      เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :     ผู้เรียนสามารถเตรียมพร้อมในการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพ 
              2   เงื่อนไข 

     1. ความรู้ :   ผู้เรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพ 
2. คุณธรรม :  ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องความอดทน  ความเพียร  ใช้สติปัญญา                                 

ในการด าเนินชีวิต 
               4.  มิติ 
                   1. สังคม :      มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน 
                   2. เศรษฐกิจ :    ขยันหมั่นเพียร 
                   3. วัฒนธรรม :    ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
                   4. จิตใจ :   เน้นจิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการที่ 31 

แบบเสนอโครงกำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 

1. ชื่อโครงกำร  : สัมมนาโครงการวิชาชีพ 
 ผู้รับผิดชอบ : ทุกแผนกวิชา 
 ฝ่ำย/แผนก/งำน : ฝ่ายวิชาการ  
 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
ข้อ 2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
ข้อ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา  
ข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  : 
   ข้อ 1.  เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพและการจัดการ

ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสู งสุดโดยค านึ งถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

   ข้อ 2.  เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการวิจับ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

  ข้อ 3. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปละปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มี
สมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 
3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  : 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ความมีเหตุผล  
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
    หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
    หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 
6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  : 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ใน สิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม  
5.  รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม  
6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อ ผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7.  เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8.  มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่  
9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราช ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10.รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ



 

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12.ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
33. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

34. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
 8.1 รางวัลพระราชทาน  

 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 

 ข้อประเมินที่ :- 
 8.2  มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  : 
   ตัวบ่งชี้ที่ :  2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 

8.3  มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :   
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 
8.7  พันธกิจวิทยาลัยฯ ข้อที่ : 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพ

และการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

    ข้อที่: 3. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.ปละปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

8.8  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ :  1.2.2_1 ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 

35. ระยะเวลำด ำเนินงำน :  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
36. ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
37. หลักกำรและเหตุผล 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 จึงก าหนดใหการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตองจดให้ผูเรียนจัดท าโครงการใน
ระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 3 และ ปวส. ชั้นปีที่ 2 จ านวน  4 ชั่วโมง 4 หน่วยกิต และตัดสินผลการเรียนโดย       
ใหระดับผลการเรียน เช่นเดียวกับรายวิชาปกติ  

  ดังนั้น แผนกวิชาฯ จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาโครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อเป็นการวัดผล 
ประเมินการจัดท าโครงการของผู้เรียน 
38. วัตถุประสงค์ 

12.1 เพ่ือสงเสริมผูเรียน ใหบูรณาการความรูความสามารถ ทักษะและประสบการณสามารถสรางงาน 
ประดิษฐ์คิดคนบริหารจัดการหรือให้บริการและปฏิบัติงานจริงได 



 

12.2 เพื่อสงเสริมการท างานเปนอยางมีระบบ สามารถตรวจสอบได 
12.3 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถแกปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นไดอัน

จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 
39. เป้ำหมำย 

39.1  เชิงคุณภำพ  
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของชิ้นงาน (โครงการ) 
- คุณภาพของชิ้นงาน (โครงการ) ที่สามารถใช้งานได้จริง 

39.2  เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละ 90 ของโครงการของนักเรียนสามารถใช้งานได้จริง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

40. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
41.  วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน  

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1  ไตรมำสที่ 2  ไตรมำสที่ 3   ไตรมำสที่ 4  
พ.ศ. 2560   พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2561  

ต.ค  พ.ย  ธ.ค.  ม.ค  ก.พ. มี.ค.  เม.ย.  พ.ค  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค ก.ย.   
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)                  
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ                 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                  
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง                 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง              
2. ด าเนินการตามโครงการ              
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)              
1. แจกแบบสอบถาม              
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน              
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)              
1. รายงานผลโครงการ               
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน  (33,000)  บกศ.   งบรำยจ่ำยอ่ืน  
 

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 วัสดุประกอบการสัมมนา - - 33,000 33,000 

รวม - - 33,000 33,000 
รวมเป็นเงิน  (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)        หมำยเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ: 
 17.1 ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความสามารถในตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 17.2 แผนกวิชามีโครงการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
18.  ปัญหำและอุปสรรค :     - 
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน, เครื่องมือประเมิน) 
  19.1 แบบสอบถาม 
  19.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน  
20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 

1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณในการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับหน่วยที่เหมาะสม 
 2. ความมีเหตุผล :      เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :     ผู้เรียนสามารถเตรียมพร้อมในการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพ 
              2   เงื่อนไข 

     1. ความรู้ :   ผู้เรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพ 
2. คุณธรรม :  ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องความอดทน  ความเพียร  ใช้สติปัญญา                                 

ในการด าเนินชีวิต 
               4.  มิติ 
                   1. สังคม :      มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน 
                   2. เศรษฐกิจ :    ขยันหมั่นเพียร 
                   3. วัฒนธรรม :    ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
                   4. จิตใจ :   เน้นจิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 32 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  : บริการวิชาชีพ  สู่ชมชน (พ่ีสอนน้อง) 
ผู้รับผิดชอบ : ทุกแผนกวิชา 
ฝ่ำย/แผนก/งำน : ฝ่ายวิชาการ  

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
ข้อ 2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
ข้อ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา  
ข้อ 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  : 
   ข้อ 1.  เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพและการจัดการ

ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสู งสุดโดยค านึ งถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

   ข้อ 2.  เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการวิจับ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

  ข้อ 3. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปละปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มี
สมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่มประชาคม
อาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  : 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ความมีเหตุผล  
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
    หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
    หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 
6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  : 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ใน สิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม  
5.  รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม  
6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อ ผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7.  เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8.  มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่  
9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราช ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10.รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี  



 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12.ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
 8.1 รางวัลพระราชทาน  

 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 

 ข้อประเมินที่ :- 
 8.2  มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  : 
   ตัวบ่งชี้ที่ :  2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 

8.3  มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :   
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 
8.7  พันธกิจวิทยาลัยฯ ข้อที่ : 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพ

และการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

    ข้อที่: 3. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปละปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

8.8  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ :  1.2.2_1 ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

  พัฒนางานเดิม    งานใหม ่
11. หลักกำรและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง 
เครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ การพัฒนาจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ กลยุทธ์ที่ 2.5 
ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน 
สถานประกอบการและเครือข่าย ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ซึ่งประกอบไปด้วยแผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงจัดโครงการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการ และเครือข่าย 
12. วัตถุประสงค์ 
 12.1 เพ่ือสงเสริมผูเรียน ใหบูรณาการความรูความสามารถ ทักษะและประสบการณสามารถสรางงาน 
ประดิษฐ์คิดน บริหารจัดการหรือให้บริการและปฏิบัติงานจริงได 
 12.2 เพื่อสงเสริมการท างานเปนอยางมีระบบ สามารถตรวจสอบได 
  12.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  



 

 12.4 เพ่ือสงเสริมให้ผูเรียน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถแกปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได
อันจะเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 
13.  เป้ำหมำย 
 13.1  เชิงคุณภำพ  

- ผู้รับบริการวิชาชีพและวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
- คุณภาพของชิ้นงาน (โครงการ) ที่สามารถใช้งานได้จริง 

 13.2  เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด าเนินการบริการวิชาชีพ และวิชาการคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ    สู่ชมชน (พ่ีสอนน้อง) ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม  
14. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
15. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)                 
 1. แจกแบบสอบถาม                
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน                
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)                
1. รายงานผลโครงการ                
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้               

 
16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน (33,000)   บกศ.   งบรำยจ่ำยอ่ืน  
 

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 วัสดุประกอบการบริการวิชาชีพ - - 33,000 33,000 

รวม - - 33,000 33,000 
รวมเป็นเงิน  (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)     หมำยเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ: 
 17.1 ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความสามารถในตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 



 

 17.2 แผนกวิชามีโครงการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
18.  ปัญหำและอุปสรรค :       - 
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน, เครื่องมือประเมิน) 
 19.1 แบบสอบถาม  
 19.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน   
20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 

1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณในการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับหน่วยที่เหมาะสม 
 2. ความมีเหตุผล :      เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :     ผู้เรียนสามารถเตรียมพร้อมในการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพ 
              2   เงื่อนไข 

     1. ความรู้ :   ผู้เรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพ 
2. คุณธรรม :  ผู้ เรี ยนมี ความตระหนั กในเรื่ องความอดทน  ความเพี ยร  ใช้ สติ ปั ญญา                                 

ในการด าเนินชีวิต 
               4.  มิติ 
                   1. สังคม :      มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน 
                   2. เศรษฐกิจ :    ขยันหมั่นเพียร 
                   3. วัฒนธรรม :    ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
                   4. จิตใจ :   เน้นจิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 33 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. โครงกำร  : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 
ผู้รับผิดชอบ : ทุกแผนกวิชา 
ฝ่ำย/แผนก/งำน : ฝ่ายวิชาการ  

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
ข้อ 2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
ข้อ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา  
ข้อ 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  : 
   ข้อ 1.  เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพและการจัดการ

ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสู งสุดโดยค านึ งถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

   ข้อ 2.  เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการวิจับ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

  ข้อ 3. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปละปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะวิชาชีพ
เชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  : 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สนองปรัชญำเรษฐกิจพอเพียง  :  ความมีเหตุผล  
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
    หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
    หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 
6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  : 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ใน สิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม  
5.  รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม  
6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อ ผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7.  เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8.  มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่  
9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราช ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10.รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี  



 

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12.ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
 8.1 รางวัลพระราชทาน  

 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา  

 ข้อประเมินที่ :-  
 8.2  มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  
   ตัวบ่งชี้ที่ :  2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 

8.3  มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :    
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน  
8.7  พันธกิจวิทยาลัยฯ ข้อที่ : 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพ

และการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุง  
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม  

    ข้อที่: 3. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปละปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีที่มีสมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
และกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  

8.8  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ :  1.2.2_1 ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :  ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

  พัฒนางานเดิม    งานใหม ่
11.  สภำพปัจจุบัน / หลักกำรและเหตุผล 

การศึกษาถือเป็นรากฐานส าคัญของประเทศ เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในปี      
พ.ศ. 2558 ได้เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งถือเป็นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการ
เชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศ โดยก าหนดให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหาร และการลงทุนให้มีเสรีมากยิ่งขึ้น มี
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและลดช่องว่างระหว่างประเทศสมาชิกเก่าและประเทศสมาชิกใหม่ รวมถึงความส าคัญ
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษาและเทคโนโลยี 

เพ่ือพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
นานาชาติ เพ่ือสร้างคนไทยให้เป็นคนของประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกันและ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา โดยให้มีความร่วมมือกันใน 3 ด้าน คือ ด้านพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา
สร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ หลัก
สิทธิมนุษยชน การส่งเสริม-การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาเพ่ือพัฒนาการติดต่อสื่อสาร



 

ระหว่างกันในประชาคมอาเซียน รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ เพ่ือการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกัน
ของประเทศในประชาคมอาเซียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา มีการพัฒนาผู้เรียนสู่
การเป็นพลเมืองอาเซียน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ความเอ้ืออาทรโดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จึงได้เห็นความส าคัญด้านการศึกษา การฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้เป็นสถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแห่งชาติ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราได้ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัย 
SMKN 1 Kupang, East Nusa Tenggara เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาการศึกษากับต่างประเทศ
ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราจึง
ไดจ้ัดท าโครงการพัฒนาการความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ขึ้น 
12.  วัตถุประสงค์ 

12.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันในหลักสูตรประกาศวิชาชีพระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคน
เก่ง คนดีและสามารถอยู่ในสังคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข 

12.2 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนและครู ด้านศิลปวัฒนธรรม สังคม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีระหว่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สถานที่ส าคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

12.3 เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศทางงด้านการศึกษาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
13.  เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

13.1 เชิงปริมำณ 
 -  ครูและนักเรียน จากประเทศอินโดนี เซีย มาเข้าร่วมโครงการ  ณ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประเทศไทย จ านวน 5 คน 
 -  ผู้บริหาร ครูและนักเรียน จากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ ณ วิทยาลัย SMKN 1 

Kupang, East Nusa Tenggara  ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 5 คน 
  -  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , แผนกวิชาการตลาด, 

แผนกวิชาการบัญชี  และแผนกวิชาการโรงแรม  รวมทั้งสิ้น จ านวน 200 คน 
14. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
15. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             



 

ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

กิจกรรมและข้ันตอนด ำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที่ 
15.1 กิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 

15.1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , แผนกวิชาการ
ตลาด, แผนกวิชาการบัญชี  และแผนกวิชาการโรงแรม    

15.1.2 กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการสถานที่ส าคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
จังหวัดใกล้เคียง และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

15.1.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษอังกฤษ ส าหรับนักเรียนในหลักสูตร Mini 
English Program (MEP) 

15.1.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ด้านการจัดการสื่อการเรียน
การสอนในหลักสูตร Mini English Program (MEP) , แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - Portfolio) 

15.1.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนและครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานนานาชาติ ณ 
ประเทศอินโดนีเซีย 

15.1.6 กิจกรรมประชุมสัมมนาประเมินวิเคราะห์ และสรุปผล 
16.  งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.   งบรำยจ่ำยอ่ืน (230,000)  สอศ. 
 

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนแผนก

วิชาการโรงแรม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
แผนกวิชาการตลาด 

- - 35,000 35,000 

2 กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการสถานที่
ส าคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง 
และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

59,500 - 25,000 84,500 

3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนในหลักสูตร Mini English 
Program (MEP) 

- 5,600 25,000 30,600 

4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน
นานาชาติ ด้านการจัดการสื่อการเรียนการสอนใน
หลักสูตร Mini English Program (MEP) , แฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - Portfolio) 

- 14,320 44,580 58,900 

5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนและครูเพื่อพัฒนา
คุณภาพสู่มาตรฐานนานาชาติ ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย 

1,000  20,000 21,000 

6 กิจกรรมประชุมสัมมนาประเมินวิเคราะห์ และ - - - - 



 

สรุปผล 
รวม 60,500 19,920 149,580 230,000 

รวมเป็นเงิน  (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)    หมำยเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

17.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
17.1 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาฉะเชิงเทรา และวิทยาลัย SMKN 1 Kupang, East Nusa Tenggara 

ประเทศอินโดนีเซีย ได้จัดการเรียนการสอนร่วมกันในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 17.2 ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ระหว่างประเทศ และได้รับประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
สถานที่ส าคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

17.3 ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ปูระชาคมอาเซียน ด้านการจัดการสื่อการเรียนการสอนใน
หลักสูตร Mini English Program (MEP) 
 17.4 ได้พัฒนาครูและนักเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านการศึกษา 
18.  ปัญหำและอุปสรรค :       - 
19.  กำรติดตำมและประเมินผลตำมโครงกำร 

19.1 ติดตามระหว่างการด าเนินงานโครงการเป็นระยะ 
19.2 สรุปผลการด าเนินงานโครงการและการรายงาน 
19.3 การประชุม สัมมนา ศึกษาและแก้ไขปัญหา 

20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  3   ห่วง 
1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณในการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ

และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับหน่วยที่เหมาะสม 
 2. ความมีเหตุผล :      เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :     ผู้เรียนสามารถเตรียมพร้อมในการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพ 
              2   เงื่อนไข 

     1. ความรู้ :   ผู้เรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพ 
2. คุณธรรม :  ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องความอดทน  ความเพียร  ใช้สติปัญญา                                 

ในการด าเนินชีวิต 
               4.  มิติ 
                   1. สังคม :      มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน 
                   2. เศรษฐกิจ :    ขยันหมั่นเพียร 
                   3. วัฒนธรรม :    ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
                   4. จิตใจ :   เน้นจิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 34 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :      ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวาดเขียน 513 
ผู้รับผิดชอบ :       แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  

2. สนองยุทธศำสตร์   
41.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ข้อ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
41.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   

ข้อ 1 เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งในระบบบริหารคุณภาพ และการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :  3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์ 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :   แนวทางปฏิบัติจากการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
คือการพัฒนาที่สมดุลแลยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ความรู้ และเทคโนโลยี 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง ทางอ้อม 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำร กำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :         3.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  มาตรฐานกลุ่มตัวบ่งชี ้มาตรฐานการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ :  17. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ : 
  ตัวบ่งชี้ที่ : 3.9 ระดับคุณภาพในการบริการ จัดการวัสดุอุปกรณ์ 

8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  ทักษะดี คุณธรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีมาตรฐานสากล 
8.5  ปเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และจัดการเรียนการสอน 

  กลยุทธ์ที่ :   21 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
9 ระยะเวลำด ำเนินงำน : ตุลาคม  2560 – กันยายน  2561 

  

 



 

10 ลักษณะโครงกำร  
  พัฒนางานเดิม     งานใหม ่ 

11 หลักกำรและเหตุผล  
         เนื่องจากห้องปฏิบัติการวาดเขียน  ห้อง 513 ใช้สอนวิชาพ้ืนฐานการวาดเขียนให้กับนักเรียนทั้ง            
3 แผนกวิชา คือแผนกวิจิตรศิลป์ แผนกวิชาออกแบบ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  ในปัจจุบันมี 
ขนาดคับแคบไม่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนที่ท าการเรียนการสอน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน 
การสอนจึงขอปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนให้มีขนาดใหญ่เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
12 วัตถุประสงค์ 

12.1  เพ่ือให้ห้องเรียนมีขนาดที่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
12.2  เพ่ือให้บริการนักเรียน-นักศึกษาด้าน สิ่งแวดล้อม 

13 เป้ำหมำย 
13.2  เชิงคุณภำพ  

      -  นักเรียน-นักศึกษา ประเภทวิชาศิลปกรรม ทั้ง 3 สาขาวิชา 
13.3  เชิงปริมำณ 

                     - ครู นักเรียนนักศึกษามีสภาพห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม 
14 สถำนที่ด ำเนินงำน :    ห้องปฏิบัติการวาดเขียน 513 
15 กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

 

ขัน้ตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
 
 
 
 
 



 

15. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนนิโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.(120,000)   งบรำยจ่ำยอ่ืน  

 

ที ่ กิจกรรม  ค่ำใช้สอย  ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1. ทุบผนังห้องเรียน1ด้าน และอ่างน้ า  30,000  -  -  30,000  
2. ก่อผนังใหม่ 3ด้านชิดริมรั้ว และปรับพื้น 40,000  -  -  40,000  
3. เดินท่อน้ า เดินไฟปลั้กไฟ ติดพัดลมผนัง และชุดไฟ -  -  30,000  30,000  
4. สร้างอ่างน้ าใหม่  20,000  -  -  20,000  

รวม  90,000 -  30,000 120,000  
รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)       หมำยเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ   

 

17.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ    
17.1 นักเรียนนักศึกษามีสภาพแวดล้อมห้องเรียนที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน   

      17.2 นักเรียนนักศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 
 

18.  ปัญหำและอุปสรรค  
        18.1 การปรับปรุงอาจรบกวนการเรียนการสอน  
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
 19.1  ซักถาม- ตามแบบสอบภาม    
20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  3   ห่วง 

1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณในการจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับหน่วยที่เหมาะสม 
 2. ความมีเหตุผล :      เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :     ผู้เรียนสามารถเตรียมพร้อมในการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพ 
              2   เงื่อนไข 

     1. ความรู้ :   ผู้เรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพ 
2. คุณธรรม :  ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องความอดทน  ความเพียร  ใช้สติปัญญา                                 

ในการด าเนินชีวิต 
               4.  มิติ 
                   1. สังคม :      มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน 
                   2. เศรษฐกิจ :    ขยันหมั่นเพียร 
                   3. วัฒนธรรม :    ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
                   4. จิตใจ :   เน้นจิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 โครงการที่ 35 

แบบเสนอโครงกำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 

1. ชื่อโครงกำร  :  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ :   หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการ 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  

ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล   
2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   

  ข้อ 1 เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน   ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  และการ
จัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท านุบ ารุงชาติ  ศาสนา   
3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่ 5  : ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ความมีเหตุผล  และความพอประมาณ 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม       หลักความมีส่วนร่วม 
   หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
   หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
ข้อ 4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม  

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  1.2,2.2 
8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  : กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ :  4  ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน ์
8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ : 2  ด้านหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนอาชวีศึกษา 
      ตัวบ่งชี้ที่ :  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  4  สง่เสริม  พัฒนางานวิจยั  นวตักรรม  สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลย ี
8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  3  เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ  และกลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

           กลยุทธ์ที่ :  5.3.1-1  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะความรู้ในวิชาชีพ 



 
 

9 ระยะเวลำด ำเนินงำน :     ตุลาคม  2560 – กันยายน 2561 
10 ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่

11 หลักกำรและเหตุผล 
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ 

ทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถาน
ประกอบการจนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของวิทยาลัยฯ 

ดังนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติที่ครบถ้วนดังกล่าว ฝ่ายวิชาการซึ่ง
ประกอบไปด้วยแผนกต่างๆ จึงจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้นมา 
12  วัตถุประสงค์ 

  12.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
  12.2  เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

      12.3เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนว่ยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชวีศึกษารับรอง 

12.4  เพ่ือให้ผู้เรียนผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา ภายใน 1 ป ี
13 เป้ำหมำย 

13.1 เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม 

13.2 เชิงปริมาณ 
- นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ 

๑. โครงการ English and Chinese on Mondays พฤศจิกายน 60 – สิงหาคม 61 
๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย พฤศจิกายน 60 – สิงหาคม 61 
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ (English Camp) พฤศจิกายน 60 – สิงหาคม 61 
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ พฤศจิกายน 60 – สิงหาคม 61 
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ พฤศจิกายน 60 – สิงหาคม 61 
6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาจีน พฤศจิกายน 60 – สิงหาคม 61 
7. โครงการจัดนิทรรศการฯ พฤศจิกายน 60 – สิงหาคม 61 

 

14 สถำนที่ด ำเนินงำน :    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
15. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             



 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน (60,000)  บกศ.  งบรำยจ่ำยอ่ืน  
       (กรณีที่มีหลายกิจกรรม สามารถจ าแนกตามตารางดังนี้) 
  

 

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ เก็บเด็ก รวม 
1. โครงการ English and Chinese on Mondays - - 5,000 - 5,000 
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย 500 600 900 - 2,000 
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ 

(English Camp) 
3,000 5,000 29,000 - 37,000 

4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 500 600 900 - 2,000 
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ 500 600 900 - 2,000 
6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาจีน 500 600 900 - 2,000 
7. โครงการจัดนิทรรศการฯ 2,000 2,000 6,000 - 10,000 
 รวม 7,000 9,400 43,600 - 60,000 

รวมเป็นเงิน    (หกหมื่นบาทถ้วน)     หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
 

17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
            17.1  นักเรียน นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและเป็นการพัฒนากระบวนการ
เรียน    การสอน พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

18.  ปัญหำและอุปสรรค    :         - 
    19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครือ่งมือประเมิน) 
      19.1   แบบสอบถาม 
       19.2   รายงานผลการปฏิบัติงาน  

20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 
            1. ความพอประมาณ :  การใช้งบประมาณในการจัดท ากิจกรรมที่เหมาะสม 

      2. ความมีเหตุผล :   การตัดสินใจในการจัดท ากิจกรรมจากการประยุกต์ใช้ความรู้ 
      3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การเตรียมพร้อมในการจัดท ากิจกรรม 

       2   เงื่อนไข 
            1. ความรู้ :  ผู้รวมกิจกรรมมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพ 



 

           2. คุณธรรม :  ผู้รวมกิจกรรมมีความตระหนักในเรื่องความอดทน  ความเพียร ใช้สติปัญญา
ในการด าเนินชีวิต              
          4.  มิติ 

1. สังคม :  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกท่ีดีงามตามหลักคุณธรรมและมีความสุขอยู่ในสังคม 
2. เศรษฐกิจ :  ขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาอาชีพ  เพ่ือให้พึ่งตนเองได้ 
3. วัฒนธรรม :  ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
4. สิ่งแวดล้อม : การจัดท ากิจกรรมไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการที่ 36 

แบบเสนอโครงกำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 

1. ชื่อโครงกำร  :  โครงการพัฒนาสมรรถนะแปรรูปอาหารและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพ่ือรองรับ EEC               
                                    (Eastern Economic Corridor)  

ผู้รับผิดชอบ :    นางสาวสวิดี   วัฒนะบุตร 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมการมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 

 2.2  วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ   
  ข้อ 1. เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่าง หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูปการเรียน
รูปการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม 
       ข้อ 2. เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
อย่าง  หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  
3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :    

1. เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ  โดยเน้นการปฏิบัติ 
บนทางสายกลาง  และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  

2. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชคือ  
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม  
ความรูและเทคโนโลยี 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
     หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม    
     หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า  
6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :    

ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561  

        ยกระดับคุณภาพผู้เรียน                         เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 



 

ข้อประเมินที่ : 2.1 
 8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  2  

ตัวบ่งชี้ที่ :   2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชา ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
 8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  2 

      ตวับ่งชี้ที่ :  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวชิา ที่สอดคล้อง    
                         กับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน      

 8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ 3 : พัฒนามาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายร่วมกับ                                   
องค์กรเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ  พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบการพัฒนา
ผู้เรียน  ตามศักยภาพที่แตกต่างและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 

 8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ :   3.2.2.1  สนับสนนุให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

9.  ระยะเวลำด ำเนินงำน :     ตุลาคม  2560 - กันยายน 2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
11. หลักกำรและเหตุผล 

การแปรรูปอาหารหมายถึง การน าอาหารมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้ได้  ผลิตภัณฑ์
อาหาร    ที่ปรุงส าเร็จ สามารถบริโภคได้มีลักษณะตามต้องการ มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
บ ริ โภ ค ได้ อ ย่ า งป ลอดภั ย และอาจช่ ว ย ให้ ส าม ารถ เก็ บ รั กษ า  อาห าร ไว้ ได้ ร ะย ะห นึ่ งด้ ว ย 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557) 

แนวทางการพัฒนาการถนอมและแปรรูปอาหารสู่ไทยแลนด์4.0 ซึ่งการถนอมและ แปรรูป
อาหารเป็นการก าจัด ยับยั้งหรือท าลายจุลินทรีย์และสารพิษที่จุลินทรีย์สร้าง ขึ้น ท าให้อาหารสามารถเก็บ
รักษาได้นาน ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดการขาดแคลน อาหาร มีอาหารบริโภคนอกฤดูกาล และสะดวกใน
การขนส่ง นอกจากนี้ยังท าให้เกิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของผู้บริโภคและเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ดังนั้น การถนอมและแปรรูปอาหารจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนานวัตกรรมอาหารสู่ ไทย
แลนด์4.0ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ“Food Innopolis”เพ่ือเพ่ิม
งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาการถนอมและแปรรูปอาหาร  เชื่อมโยงธุรกิจในวงจรห่วงโซ่อาหารสู่
ระดับสากล เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และ บริการของอุตสาหกรรมอาหารให้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญ
ทางเศรษฐกิจเพื่อน า ประเทศไทยไปสู่ครัวโลกต่อไป โดยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดการร่วมมือจาก ทุก
ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา ที่จะต้อง  “รับรู้ร่วมคิด ร่วมท า” 
ด้วยการพัฒนางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศสู่การจัดการ บทที่ 3 1 อาจารย์ประจ าภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง [junthanee_J@hotmail.com] บทที่ 3 การพัฒนาการ
ถนอมและแปรรูปอาหารสู่ไทยแลนด์ 4.0 Development of Food Preservation and Processing for 
Thailand 4.0 บทที่ 3 57 ความรู้การประยุกต์น าไปใช้อย่างจริงจัง เข้มแข็ง ต่อเนื่องจนได้ตัวอย่างที่ดี(Best 
Practice) และนวัตกรรม (Innovation) จึงจะเกิดความสมดุล ความส าเร็จอย่าง ต่อเนื่อง มั่งคั่ง มั่นคงและ
ยั่งยืน สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based Economy)   ในยุคไทยแลนด์  4.0 

ดังนั้น ในยุคปัจจุบัน การถนอมและแปรรูปอาหารมีการพัฒนาและปรับปรุงมากยิ่งขึ้น  เช่น มี
การคิดค้นเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆในการเพ่ิมประสิทธิภาพการถนอม  และแปรรูปอาหารเพ่ิม
ความหลากหลายของอาหารเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของ ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านประโยชน์ต่อ
สุขภาพ ความสะดวกรวดเร็วในการบริโภค และสามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้นาน 
 



 

12. วัตถุประสงค์  
12.1  เพ่ือส่งเสริมและสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ  
12.2  เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (value added) ให้กับอาหาร 
12.3  เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร 

13.  เป้ำหมำย   
13.1 เชิงคุณภำพ    
            - ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้   ทักษะ  ความสามารถ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

           13.2    เชิงปริมำณ    
                      - ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ความสามารถและน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ร้อยละ 80   
   
14.  สถำนที่ด ำเนินงำน :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 

15.  กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)               
1. แจกแบบสอบถาม               
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน                           
 ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)                          
1. รายงานผลโครงการ                          
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้                          

  16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร  
       งปม.        อุดหนุน         บกศ.      งบรำยจ่ำยอ่ืน  (100,000)  สอศ.  

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 อบรมพัฒนาสมรรถนะการแปรรูปอาหาร - 14,400 35,600 50,000 
2 ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ 20,000 - 30,000 50,000 

รวม 20,000 14,400 65,600 100,000 
รวมเป็นเงิน  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)    หมำยเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
17.1   ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ไปสร้างรายได้และเป็นผู้ประกอบการได้ 
17.2   ผู้เข้ารับการอบรมสามรถเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าได้ 
17.3   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ได้ 



 

18.  ปัญหำและอุปสรรค :         -  
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 

  19.1   แบบสอบถาม 
  19.2   รายงานผลการด าเนินโครงการ   โดยใช้เครื่องมือ  แบบรายงานผลโครงการ 

  20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 
     1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณจัดการอบรมอย่างมีเหตุผล  และเหมาะสม 

2. ความมีเหตุผล :   การพิจารณาอย่างรอบคอบ 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการจัดอบรม 

              2   เงื่อนไข 
     1. ความรู้ :  คร-ูอาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     2. คุณธรรม :  ครู-อาจารยใ์นเรื่องความอดทน  ความเพียรและใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

               4.  มิติ 
                   1. สังคม :  สร้างความเข็มแข็งในหมู่คณะ 
                   2. เศรษฐกิจ :  คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ 
                   3. วัฒนธรรม : เห็นประโยชน์ในการจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้บรูณาการปรชัญาเศรษฐกิจ 
                   4. จิตใจ  :  เน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ คือพอดี  พอประมาณ และพอใจในสิ่งที่มี  ยินดีในสิ่งที่ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 37 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :  โครงการยกระดับคุณภาพทักษะฝีมือแรงงาน ด้านท่องเที่ยว กลุ่มรายได้ดี 
                และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบ :    นางสาวสวิดี   วัฒนะบุตร 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  

ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
ข้อ 2. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
ข้อ 3. ส่งเสริมการมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 

 2.2  วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ   
  ข้อ 1. เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่าง หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูปการเรียน
รูปการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม 
       ข้อ 2. เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
อย่าง         หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :   
          ข้อ 1. เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ  โดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง  และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

 ข้อ 2. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใชคือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล
อม ความรูและเทคโนโลยี 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
     หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
     หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 
6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :   

ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 

        ยกระดับคุณภาพผู้เรียน                         เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 



 

ข้อประเมินที่ : 2.1 
 8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  2  

ตัวบ่งชี้ที่ :   2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชา ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
 8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  2 

      ตวับ่งชี้ที่ :  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสตูร ฐานสมรรถนะรายวชิา ทีส่อดคล้อง    
                           กับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน      

 8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ 3 : พัฒนามาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายร่วมกับ                                   
องค์กรเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ  พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบการพัฒนา
ผู้ เรี ย น  ตามศั กยภาพที่ แตกต่ างและใช้ เทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ยให้ ผู้ เรี ยนเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู้ ใน                                   
ศตวรรษที่ 21 

 8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ :   3.2.2.1  สนบัสนุนใหค้รูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

9.  ระยะเวลำด ำเนินงำน :     ตุลาคม  2560 - กันยายน 2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
11. หลักกำรและเหตุผล 
   ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่
อีกหนึ่งตัวช่วยส าหรับนักลงทุนไทยและต่างชาติด้วยศักยภาพด้านแหล่งที่ตั้ง (Geographical Advantage)
ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และโลจิสติกส์รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในบริเวณพ้ืนที่  3 
จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  
  ส าหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา (หรือแปดริ้ว) ถือว่าเป็นอีกจังหวัดที่มีความพร้อมแบบครบ
เครื่อง ทั้งลักษณะและที่ตั้งของเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความพร้อมด้านการศึกษา เป็นแหล่งอุตสาหกรรม
ส าคัญของประเทศ นับได้ว่ามีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจ โดยจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพ่ื อ
วางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดที่ชัดเจน มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ติดตามและประเมินผลให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งมีการน าผลการวิจัยหรือองค์ความรู้จากการศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตก าลังคน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนด้วย 
ทั้งนี้ กศจ.ฉะเชิงเทรา คาดหวังว่าการศึกษาจะช่วยสร้างให้เด็ก เยาวชน และชาวแปดริ้ว มีคุณลักษณะที่
โดดเด่น มีศักยภาพในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย มีความปลอดภัย 
ประชากรมีคุณภาพ รองรับการยกระดับเป็นระเบียงเศรษฐกิจ โดยมีสิ่งส าคัญคือ การที่ครู  คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างรู้แจ้ง
เห็นจริง ก่อนทีจ่ะจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ เพื่อที่เด็กจะได้รับรู้ข้อมูลจริงและน าไปปฏิบัติได้จริงต่อไป 
ผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆได้มีข้อเสนอแนะท่ีส ำคัญดังนี้ 
      - ขำดแคลนก ำลังคน ขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมก าลังขาดก าลังคนในระดับ ปวช. และ 
ปวส. จ านวนมาก เนื่องจากผู้เรียนไม่นิยมเรียนสายอาชีวะ เพราะมีค่านิยมในการเรียนระดับปริญญา 
ผู้ปกครองมีความกังวลด้านภาพลักษณ์ ตลอดจนเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนไม่สูงมากนัก จึงเสนอให้
พัฒนาการเรียนการสอนอาชีวะอย่างเข้มข้นและน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยเน้นผลิต
สาขาตสาหกรรมที่เป็นความต้องการของพื้นที่ 
              - รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ควรปลูกฝังความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแก่
นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



 

อย่างไม่ถูกต้อง เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรอันมีค่าของจังหวัดไว้อย่างยั่งยืน 
              - บูรณำกำรควำมรู้สู่ห้องเรียน การผลักดันการศึกษาให้ผลิตคนรองรับระเบียงเศรษฐกิจได้ 
ต้องสร้างการรับรู้ของนักเรียนนักศึกษาอย่างทั่วถึง โดยอาจใช้วิธีบูรณาการความรู้เกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจ
ไว้ในบทเรียน การเรียนรู้ หรือการเรียนการสอน พร้อมทั้งร่วมมือกับชุมชนในการขับเคลื่อนการ เปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึ้น 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพทักษะฝีมือแรงงาน ด้านท่องเที่ยว กลุ่มรายได้ดีและ 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา  

12.  วัตถุประสงค์   
 12.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเทียบเท่าระดับสากล  
 12.2 เพ่ือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจอาหาร เพ่ือสุขภาพ  
13.  เป้ำหมำย 

13.1  เชิงคุณภำพ  
      - หลั กสู ตรมี ความทั นสมั ยเที ยบเท่ าระดั บสากลและสอดคล้ องกับความต้ องการขอสถาน               

ประกอบการ   
 - ศูนย์ปฏิบัติการมีอุปกรณ์พร้อมในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว                         
และธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพ 

13.2  เชิงปริมำณ  
                     -  ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ความสามารถและน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ทุกคน                 
14.  สถำนที่ด ำเนินงำน :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
15.  กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 



 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำ  
       งปม.        อุดหนุน         บกศ.       งบรำยจ่ำยอ่ืน    (200,000) สอศ. 

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ 200,000 - - 200,000 

รวม 200,000 - - 200,000 
รวมเป็นเงิน (สองแสนบาทถ้วน)   หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ                                

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1   หลักสูตรทันสมัยเทียบเท่าระดับสากลเหมาะสมตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
17.2   ศูนย์ปฏิบัติการมีอุปกรณ์พร้อมในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และ    

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ 
18.  ปัญหำและอุปสรรค :          -  
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 

  19.1   แบบสอบถาม 
  19.2   รายงานผลการด าเนินโครงการ   โดยใช้เครื่องมือ  แบบรายงานผลโครงการ 

 20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  3   ห่วง 
     1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณจัดการอบรมอย่างมีเหตุผล  และเหมาะสม 

2. ความมีเหตุผล :   การพิจารณาอย่างรอบคอบ 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการจัดอบรม 

              2   เงื่อนไข 
     1. ความรู้ :  คร-ูอาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     2. คุณธรรม :  ครู-อาจารย์ในเรือ่งความอดทน  ความเพียรและใช้สติปัญญาในการด าเนนิชีวติ 

               4.  มิติ 
                   1. สังคม :  สร้างความเข็มแข็งในหมู่คณะ 
                   2. เศรษฐกิจ :  คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ 
                   3. วัฒนธรรม : เห็นประโยชน์ในการจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรชัญาเศรษฐกิจ 
                   4. จิตใจ  :  เน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ คือพอดี  พอประมาณ และพอใจในสิ่งที่มี  ยินดีในสิ่งที่ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 38 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
                 (Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 2 

ผู้รับผิดชอบ :    นางสาวสวิดี   วัฒนะบุตร 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  

ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
ข้อ 2. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
ข้อ 3. ส่งเสริมการมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 

 2.2  วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ   
  ข้อ 1. เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่าง หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูปการเรียน
รูปการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม 
       ข้อ 2. เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ อย่าง         
หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :   

 ข้อ 3. เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ  โดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง  และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
           ข้อ 4. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับจากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
คือ  การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล
อม ความรูและเทคโนโลยี 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
     หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
     หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส     หลักความคุ้มค่า 
6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :   

ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 

        ยกระดับคุณภาพผู้เรียน                         เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
        เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ : 2.1 



 

 8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  2  
ตัวบ่งชี้ที่ :   2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชา ที่

สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน 
 8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  2 

      ตวับ่งชี้ที่ :  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวชิา ที่สอดคล้อง    
                           กับความต้องการของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซียน      

 8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ 3 : พัฒนามาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายร่วมกับ                                   
องค์กรเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ  พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบการพัฒนา
ผู้ เรี ย น   ตามศั กยภาพที่ แตกต่ างและใช้ เทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ยให้ ผู้ เรี ยนเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู้ ใน                                   
ศตวรรษที่ 21 

 8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ :   3.2.2.1  สนบัสนุนใหค้รูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

9.  ระยะเวลำด ำเนินงำน :     ตุลาคม  2560 - กันยายน 2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
11. หลักกำรและเหตุผล 

  สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ส่งเสริมและพัฒนาคน     
ทุกช่วงวัย โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มี
โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยให้ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองกับความต้องการก าลังคนในสาขาขาด
แคลนอย่างเร่งด่วน ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติโดยก าหนดให้มีการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ในชั้นปีสุดท้าย รวมทั้งผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า ให้ได้รับการฝึกอบรมอาชีพก่อนที่จะ
ออกไปท างานในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะและมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีศักยภาพในสาขาอาชีพที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
ชุมชน โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากได้รับความรู้ทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพต่อยอดธุรกิจ และเพ่ิมมูลค่าสินค้าได้ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการผลิตและพัฒนาก าลังคน ระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี จึงด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ    
ครั้งที่ 2 ร่วมกับสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพ ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความสามารถทางด้านทักษะอาชีพเพ่ิมขึ้น และยกระดับคุณภาพ
บุคลากรทางอาชีวะของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
12.  วัตถุประสงค์  

12.1 เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาก าลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ New Engine of Growth (S-Curve,    New S-
curve), Super Cluster และ Thailand 4.0 



 

12.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะของประเทศไทยให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
โดยให้มี   Skill , English และ Ethics 

12.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเพื่อเข้าสู่อาชีพตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
13 เป้ำหมำย 

13.1 เชิงคุณภำพ  
-  หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับ New Engine of Growth (S-Curve, 

New S-curve), Super Cluster และ Thailand 4.0 
                      -  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกิดสมรรถนะและความช านาญใน
วิชาชีพ  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามความต้องการของสถานประกอบการ 

13.2 เชิงปริมำณ  
                      - ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ สามารถน าความรู้
ความสามารถไปประกอบอาชีพได้ทุกคน                      
14 สถำนที่ด ำเนินงำน :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
15 กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินงำน 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
       งปม.        อุดหนุน         บกศ.      งบรำยจ่ำยอ่ืน   (181,700) สอศ. 

ที ่ กิจกรรม (หลักสูตร) ผู้อบรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 อาหารนานาชาติเพ่ือการท่องเที่ยว (60 ชั่วโมง) 25 - 12,000 7,500 19,500 
2 การจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ (60 ชั่วโมง) 20 - 15,000 6,000 21,000 
3 การออกแบบเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ (60 ชั่วโมง) 30 - 32,000 9,000 41,000 
4 การพัฒนาภาษาต่างประเทศและบุคลิก 20 - 11,000 6,000 17,000 



 

เพ่ือการประกอบอาชีพ (45 ชั่วโมง) 
5 การท าธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต (45 ชั่วโมง) 25 - 20,200 7,500 27,700 
6 ภาษาต่างประเทศส าหรับงานบริการ (45 ชั่วโมง) 20 - 11,000 6,000 17,000 
7 การจัดการบัญชีควบคุมคลังสินค้า (45 ชั่วโมง) 25 - 27,000 7,500 34,500 
8 ภาษาอังกฤษส าหรับปฏิบัติงาน (6 ชั่วโมง) 20 - 1,000 1,000 2,000 
9 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (6 ชั่วโมง) 20 - 1,000 1,000 2,000 

รวม 205 - 130,200 51,500 181,700 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

17.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
 17.1   หลักสูตรทันสมัยเทียบเท่าระดับสากลเหมาะสมตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 17.2   ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ สามารถน าผลการฝึกอบรมใช้เป็น 
หลักฐานในการขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้ประสบการณ์เข้าสู่ระบบการศึกษาได้ 
 17.3   นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเกิดสมรรถนะและความช านาญในวิชาชีพ 
 17.4   มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามความต้องกรของสถานประกอบการ 

18.  ปัญหำและอุปสรรค :      -  
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 

  19.1   แบบสอบถาม 
  19.2   รายงานผลการด าเนินโครงการ    

 20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 
  1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณจัดการอบรมอย่างมีเหตุผล  และเหมาะสม 

 2. ความมีเหตุผล :   การพิจารณาอย่างรอบคอบ 
 3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการจัดอบรม 
2   เงื่อนไข 

  1. ความรู ้:  ครู-อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. คุณธรรม :  ครู-อาจารย์ในเรื่องความอดทน  ความเพียรและใช้สตปิัญญาในการด าเนินชีวิต 

          4.  มิติ 
     1. สังคม :  สร้างความเข็มแข็งในหมู่คณะ 
           2. เศรษฐกิจ :  คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ 
         3. วัฒนธรรม : เห็นประโยชน์ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ 
                 4. จิตใจ  :  เน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ คือพอดี  พอประมาณ และพอใจในสิ่งที่มี  ยินดีในสิ่งที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 39 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร   : โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ 
ผู้รับผิดชอบ  : นางจารุวรรณ  เทวกุล  ณ  อยุธยา  และอาจารย์ประจ าแผนกวิชาการบัญชี 
ฝ่ำย/แผนก/งำน  :   แผนกวิชาการบัญชี  ฝ่ายวิชาการ 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :   

 ข้อ 2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้พอเพียงต่อความต้องการของประเทศ 
2.2   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  : 

 ข้อ 3. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ระดับ  ปวช.  ปวส.  และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มี
ทักษะในศตรรษที่  21  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และกลุ่มประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  :  ด้านที่  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส    หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :  
 ข้อ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 

   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  

  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบรหิารหลักสูตรและงานวชิาการ 
   ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหวา่งสถานศึกษากับชุมชน 

 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  1.1, 1.2, 1.3 

8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :   -  
 ตัวบ่งชี้ที่ :   -  

8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  4. ด้านการบริการและวิชาชีพ 
        ตัวบ่งชี้ที่ :  4.1 ระดับคุณภาพในการบริการจัดการการบริการและวิชาชีพ 

8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  5. ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ที่มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 และมี
ทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 

8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  3. เพื่อผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ระดับ  ปวช.  ปวส.  และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี ที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตรรษที่ 21  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

กลยุทธ์ที่ :  2.1.2-1 ส่งเสริมผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มข้ึน 



 

 

9 ระยะเวลำด ำเนินงำน :   ตุลาคม 2560 –  กันยายน 2561 
10 ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
11 หลักกำรและเหตุผล 
      การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการบัญชีกับคอมพิวเตอร์  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงแก่ผู้เรียน  แผนกวิชาการบัญชีได้รับมอบห้องเรียนหลังการสร้างประโยชน์
ใช้สอย  จึงยังไม่เหมาะสมกับการจัดเป็นห้องปฏิบัติการบัญชีกับกับเทคโนโลยี  จึงเห็นควรปรับปรุง  
ตกแต่งให้สภาพแวดล้อมห้องเรียนมีความสอดคล้อง  และเหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียน  สะดวกต่อ
การท ากิจกรรมการเรียนโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชี  และฝึกทักษะรูปแบบต่างๆ  ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนรู้  เพ่ิม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
12  วัตถุประสงค์ 

12.1  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏบิัติการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ให้มคีวามพร้อมในทุก ๆ  ด้านในการเรียนรู้ 
12.2  เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีกับงานบัญชี 
12.3  เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการลงบัญชีให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ 

13  เป้ำหมำย 
13.1 เชิงคุณภำพ  

- นักเรียนมีความสนใจและมีความต้องการที่จะเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น 
13.2 เชิงปริมำณ 

- นักเรียน นักศึกษา และครูแผนกวิชาการบัญชี จ านวน 876 คน เข้าใช้
ห้องปฏิบัติการบัญชีกับคอมพิวเตอร์  
14 สถำนที่ด ำเนินงำน :    ห้อง  338 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
15 วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             



 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
  งปม.  อุดหนุน    บกศ.(300,000)     งบรำยจ่ำยอ่ืน 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ รวมเงิน 

1 กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายใน
ห้องปฏิบัติการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ 

75,000 - 75,000 150,000 

2 กิจกรรมพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ 75,000 - 75,000 150,000 
รวม 150,000 - 150,000 300,000 

รวมเป็นเงิน    (สามแสนบาทถ้วน)   หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
17.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

17.1  ห้องปฏิบัติการบัญชีกับคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรามีความพร้อมในทุกๆ ด้าน 
17.2  บรรยากาศภายในห้องปฏิบัติการบัญชีกับคอมพิวเตอร์  เอื้อต่อการเรียนรู้ 
17.3 รปูแบบการจัดห้องปฏิบัตกิารบัญชีกับคอมพิวเตอร์มีความทันสมัยและดึงดูดในให้นักเรียน นักศึกษา และครู
เข้ามาใช้บริการ 

18. ปัญหำและอุปสรรค :  - 
19. กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 

19.1  แบบสอบถาม 
19.2  แบบสังเกต 

20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  3   ห่วง 
     1. ความพอประมาณ :  ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า อย่างมีเหตุผล และเหมาะสม 

 2. ความมีเหตุผล :   การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ท าให้นักเรียนนักศึกษา และคร ู 
  ต้องการเรียนรู้และใช้บริการห้องปฏิบัติการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ 

3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน 
              2   เงื่อนไข 

     1. ความรู ้: มีแผนรองรับในเรือ่งการจัดการทรัพยากร ในการให้บริการและมีเป้าหมายอย่างชัดเจนตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี  มีการประเมินผลการใช้บริการ เ พ่ือน ามา
ปรับปรุงพัฒนาทุกปีการศึกษา  
     2. คุณธรรม : อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ ให้บริการกับผู้เข้าใชบ้ริการทุกคน 

               4  มิติ 
                   1. สังคม : เกิดการเรียนรู้ เพ่ิมโอกาส เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับบุคคลในหน่วยงาน และชุมชน

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                   2. เศรษฐกิจ :  การจัดโครงการต้องไม่ใช้จ่ายเกินความจ าเป็น และคิดวางแผนอย่างรอบคอบ และให้คุ้มค่า 
                   3. วัฒนธรรม :  ผู้เข้าใช้บริการรู้จักใช้แหลง่เรยีนรู้ ศึกษาหาความรูจ้ากภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
                   4. จิตใจ  :  เน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่  40 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :   โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)   
ผู้รับผิดชอบ :    แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  ฝ่ายวิชาการ 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ   

ข้อ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 2.2  วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ   
ข้อ 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน   ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  และการ
จัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท านุ
บ ารุงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   อนุรักษ์วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :   1   การจัดการอาชีวศึกษา 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  1. เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง 
ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม  
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส    หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :     
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยูโ่ดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ   
     เจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และ 
     พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆ หรือกิเลส มีความละอาย   
     เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 



 

   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ : 
8.2 มำตรฐำนประกันคุณภำพภำยนอก  มำตรฐำนที ่ :   - 

ตัวบ่งชี้ท่ี :   - 
8.3 มำตรฐำนคุณภำพภำยใน  มำตรฐำนที่ :    2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
      ตัวบ่งชี้ท่ี :  2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะรายวชิาที่สอดคล้อง 
      กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาชนอาเซียน 
8.4 พันธกิจวิทยำลัยฯ  ข้อที่ :  5. ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ที่มีทักษะการ
คิด  และการท างานเป็นทีม  และมีสมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญตามมาตรฐานในระดับ
ประชาคมอาเซียน 

8.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ :  5.3  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ 
กลยุทธ์ที่ :  5.3_1  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะความรู้ในวิชาชีพ 

9 ระยะเวลำด ำเนินงำน :   ตุลาคม  2560  -  กันยายน  2561 
10 ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม      งานใหม ่

11 หลักกำรและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  สามารถผลิตผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

และการผลิตแรงงานฝีมือในประเทศไทย เพ่ือให้สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่
ส าคัญของประเทศ เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 
และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี  เพ่ือรองรับการเติบโตและการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นความท้าทายระดับชาติที่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ 
ระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการเพ่ือสร้างและพัฒนาแรงงานฝีมือของคนไทย ทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ได้รับการอนุมัติ
เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่  6/2560 เมื่อวันที่  8 
มิถุนายน 2560 และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์จึงจัดท าโครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี  
หรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 

 

     12.วัตถุประสงค์ 



 

          12.1  เพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
        ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 

12.2  เพ่ือสามารถผลิตผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน   
12.3  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถานศึกษา 

    13. เป้ำหมำย 
13.1   เชิงคุณภำพ  

            - ผู้เรียนปริญญาตรสีายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบัติการ ส าเรจ็การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
13.2   เชิงปริมำณ 
          - ผู้เรียนปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จ านวน  ๒๐  คน 

 14. สถำนที่ด ำเนินงำน :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราและสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือ 
15. วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
  งปม.  อุดหนุน    บกศ.(300,000)     งบรำยจ่ำยอ่ืน 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำวัสด-ุ

ครุภัณฑ์ 
รวมเงิน 

1 กระบวนการรับสมัคร สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ คัดกรองคุณสมบัติ
ของนักศึกษาและสถานประกอบการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา 

20,000 
 

  20,000 

2 เตรียมความพร้อมด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (66,000) 
(ค่าวัสดุ , ครุภัณฑ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง ) 

  66,000 66,000 

 
ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้ ค่ำตอบแ ค่ำวัสด-ุ รวมเงิน 



 

สอย ทน ครุภัณฑ์ 
3 จัดการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 

กิจกรรมส าหรับนักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน         
    

 3.1 ศึกษาดูงาน อบรม ประชุม สัมมนา 20,000 10.000 10,000 40,000 
 3.2 ค่าสอนเกินภาระงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (20 ชม./สัปดาห์)  144,000  144,000 
 3.3 ค่าวัสดุส านักงาน   30,000 30,000 

รวม 40,000 154,000 106,000 300,000 
รวมเป็นเงิน    (สามแสนบาทถ้วน)   หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

 

17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
    17.1  วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาฯ 

 17.2  วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 
       18.  ปัญหำและอุปสรรค  
               งบประมาณไม่เพียงพอ 

  19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
    19.1 แบบสอบถาม 
    19.2 การสังเกตพฤติกรรม 

  20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 
  1. ความพอประมาณ :  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป  และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

       2. ความมีเหตุผล :  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไป              
อย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

                               3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ  และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  
ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ   ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และไกล 

2   เงื่อนไข 
                  1. ความรู้ :    ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่                      
จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

     2. คุณธรรม :  มีความตระหนักในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีความอดทน         
ความเพียร  ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

             4.  มิติ 
                  1.  สังคม   :  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ  ประชาชนมีความเมตตา
เอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
                   2. เศรษฐกิจ :  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน  ให้มีความขยันหมั่นเพียร                         
ประกอบสัมมาอาชีพ  เพ่ือให้พึ่งตนเองได้  ให้พ้นจากความยากจน   
                   3. วัฒนธรรม :  วิถีชีวิตของประชาชน  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่
ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย  ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยม  
                   4. จิตใจ   :  พอดี  พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี  ยินดีในสิ่งที่ได้ ไม่โลภ   
 
 
 
 



 

โครงการที่ 41 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  : ปรับปรุงระบบกระจายเสียง 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสุกัญญา  จันทร์รัศมี (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์) 
ฝ่ำย/แผนก/งำน : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. สนองยุทธศำสตร์   
 2.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
  ข้อ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

2.2 วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ   
 ข้อ 2 เพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง

หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม 
3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ด้ำนที่  : 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  : ความมีเหตุผล  และความพอประมาณ 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม  หลักความมีส่วนร่วม   หลักคุณธรรม  
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส    หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
ข้อ 2  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 

 ข้อประเมินที่ :  
8.2  มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  : - 

 ตัวบ่งชี้ที่ :  - 
8.3  มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ : 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ : 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ   : 4  ส่งเสริม  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี 

 8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่         
มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และกลุ่ม     
ประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

 กลยุทธ์ที่ : 5.3.1-1   ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะความรู้ในวิชาชีพ 
9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :   ตุลาคม 2560 –  กันยายน 2561 

 



 

10. ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่

11. หลักกำรและเหตุผล  
    เนื่องจากระบบกระจายเสียงเดิมเป็นระบบที่มีปัญหาท าให้หลายจุดไม่ได้รับข่าวสาร เป็นเหตุให้  

การ ท างานบางงานขาดการประสานงาน ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่วิทยาลัยฯ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง  
ติดตั้งระบบกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน  
12. วัตถุประสงค์ 

12.1  เพ่ือให้วิทยาลัยฯมีระบบกระจายเสียงที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน  
13. เป้ำหมำย  

13.1 เชิงคุณภำพ   
-  ระบบกระจายเสียงที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน  

13.2 เชิงปริมำณ   
- ระบบกระจายเสียง   

14. สถำนที่ด ำเนินงำน :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
15. วิธีกำรด ำเนินงำน/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
16.  งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.   อุดหนุน   บกศ. (305,000)  งบรำยจ่ำยอ่ืน  
ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 
1 ปรับปรุงระบบกระจายเสียง 110,000   - 175,000 20,000 305,000 

รวม 110,000 - 175,000 20,000 305,000 
รวมเป็นเงิน (สามแสนห้าพันบาทถ้วน)     หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

 
 



 

17.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 17.1 วิทยาลัยมีระบบกระจายเสียงที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ 

18.  ปัญหำและอุปสรรค  
 18.1  อาจมีความล่าช้าจากการจัดซื้อจัดจ้าง  
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
 19.1 การสอบถามจากบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 

1. ความพอประมาณ :  ผู้เรียนใช้งบประมาณในการจัดท าโครงการวิชาชีพที่เหมาะสม 
 2. ความมีเหตุผล : ผู้เรียนตัดสินใจในการจัดท าโครงการวิชาชีพจากการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  : ผู้เรียนเตรียมพร้อมในการจัดท าโครงการวิชาชีพ 
          2   เงื่อนไข 

1. ความรู้ :  ผู้เรียนมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพ 
2. คุณธรรม : ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนนิชีวิต 

 4  มิติ 
              1. สังคม :  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกท่ีดีงามตามหลักคุณธรรมและมีความสุขอยู่ในสังคม 
              2. เศรษฐกิจ :  ขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาอาชีพ  เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ 
              3. วัฒนธรรม :  ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
 4. สิ่งแวดล้อม : การจัดท าโครงการวิชาชีพไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒.คุณธรรม... 



 

 
โครงการที่ 42 

แบบเสนอโครงกำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 

1. ชื่อโครงกำร  : จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสุกัญญา จันทร์รัศมี  (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์) 
ฝ่ำย/แผนก/งำน : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2.   สนองยุทธศำสตร์   
 2.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
  ข้อ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

2.2 วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ   
 ข้อ 2 เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง

หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม 
3.   สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ด้ำนที ่ : 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
4.   สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  : ความมีเหตุผล  และความพอประมาณ 
5.   สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม  หลักความมีส่วนร่วม   หลักคุณธรรม  
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส    หลักความคุ้มค่า 

6   สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
     ข้อ 2  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
7.    ควำมสอดคล้องกับแผนปฏบิัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 

   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

8.     สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 

 ข้อประเมินที่ :  
8.2  มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  : - 

 ตัวบ่งชี้ที่ :  - 
8.3  มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ : 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ : 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ   : 4  ส่งเสริม  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี 

 8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่         
มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และกลุ่ม     
ประชาคมอาเซียน  เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

 กลยุทธ์ที่ : 5.3.1-1   ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะความรู้ในวิชาชีพ 
9.   ระยะเวลำด ำเนินงำน :   ตุลาคม 2560 –  กันยายน 2561 



 
 

10.  ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่

11.  หลักกำรและเหตุผล 
 การสร้างความน่า เชื่อถือ ศรัทธาเลื่อมใส และภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับวิทยาลัยฯ ต้องมี

การประชาสัมพันธ์  โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อ เป็นสื่อกลางเผยแพร่กิจกรรม
และผลงานของวิทยาลัยฯ ให้ เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย  
12.  วัตถุประสงค์ 

  12.1 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ความรู้และผลงานต่างๆ  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง วิทยาลัยฯ กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
สถาบัน หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่วิทยาลัยฯ 
13.  เป้ำหมำย 

13.1  เชิงคุณภาพ  
-  สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ 

13.2  เชิงปริมาณ  
-  สื่อประชาสัมพันธ์  

1. วารสารพุทธรักษา    จ านวน  4,000    ฉบับ 
2. ปฎิทินประจ าปี 2561   จ านวน  2,000    อัน 
3. ส.ค.ส ประจ าปี 2561   จ านวน    500    ชุด 
4. ป้ายประชาสัมพันธ์   จ านวน       4     ป้าย  
5. ของที่ระลึกวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จ านวน    200  ชิ้น  

14.  สถำนที่ด ำเนินงำน  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
15.  วิธีกำรด ำเนินงำน/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             



 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16.  งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.   อุดหนุน   บกศ.  (295,000)  งบรำยจ่ำยอ่ืน  

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ - - 295,000 295,000 

รวม - - 295,000 295,000 
รวมเป็นเงิน (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

17.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 17.1  สื่อประชาสัมพันธ์ตามเป้าหมาย 
18.  ปัญหำและอุปสรรค  
 18.1  อาจมีความล่าช้าจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 

 19.1 การสอบถามจากบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 

              1. ความพอประมาณ : ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเอง และผู้อ่ืน เช่นการผลิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล : ผู้เรียนใช้งบประมาณในการจัดท าโครงการวิชาชีพที่เหมาะสม 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  : การเตรยีมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  ที่จะ  

เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
 2   เงื่อนไข 

1. ความรู้ : ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบรอบที่จะ
น าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

2. คุณธรรม : ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องความอดทน  ความเพียร  ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 4.  มิติ 
                   1. สังคม :  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกท่ีดีงามตามหลักคุณธรรมและมีความสุขอยู่ในสังคม 
                   2. เศรษฐกิจ : ขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาอาชีพ  เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ 
                   3. วัฒนธรรม :  ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย 
                   4. สิ่งแวดล้อม : การจัดท าโครงการวิชาชีพไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 

/๒.คุณธรรม... 



 

โครงการที่  43  
แบบเสนอโครงกำร  

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ  
 

1. ชื่อโครงกำร  :  อบรม สัมมนาศึกษาดูงานภายใน/ ต่างประเทศ  
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวมาลินี  วชิราภากร  (หัวหน้างานบคุลากร) 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร   

2. สนองยุทธศำสตร์    
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :   
      ข้อ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  :  
      ข้อ 2 เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
อย่างหลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศปฏิรูป  
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม   

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  5  :  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง :   ความมีเหตุผล  และความพอประมาณ  
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม       หลักความมีส่วนร่วม  
   หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ  
   หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า  

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :    
ข้อ 2  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม   

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561  
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย   
8.1 รางวัลพระราชทาน   

  ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา    ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
  ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ      ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหวา่งสถานศึกษากับชุมชน  
  ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร      ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 

ข้อประเมินที่ :  
8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  : - 

ตัวบ่งชี้ที่ : - 
8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
        ตัวบ่งชี้ที่ :  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  4  ส่งเสริม  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์และ

เทคโนโลยี 
8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ :     1.1   มุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9 ระยะเวลำด ำเนินงำน :     ตุลาคม  2560 –  กันยายน  2561 

 



 

10 ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม      งานใหม ่

11 หลักกำรและเหตุผล 
          ในปัจจุบันระบบการท างานในการบริหารจัดการ  การปฏิบัติงานต่าง ๆ  ได้มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันกับโลกสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และเพ่ือให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ตรง  โดยน าความรู้และสิ่งที่
ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตต่อไป 
12  วัตถุประสงค์ 

  12.1 เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้และสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน   
    ปรับปรุง การปฏิบัติงานในวิทยาลัย 

13 เป้ำหมำย 
13.1 เชิงคุณภำพ  

       - บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้น าความรู้และสิ่ งที่ ได้รับจากการศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

13.2 เชิงปริมำณ   
      - บุคลากรวิทยาลัยฯ จ านวน  133  คน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน 

14 สถำนที่ด ำเนินงำน :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
15 กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 



 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน   บกศ.  (250,000)    งบรำยจ่ำยอ่ืน 

ที ่ กิจกรรม 
ค่ำใช้
สอย 

ค่ำตอบแ
ทน 

ค่ำวัสด ุ
รวมเงิน
รำยได้ 

1 อบรม สัมมนาศึกษาดูงานภายใน/ ต่างประเทศ 150,000 - 100,000 250,000 
รวม 150,000 - 100,000 250,000 

รวมเป็นเงิน      (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)      หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 

17.1  บุคลากรวิทยาลัยฯ น าความรู้และสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน  
ปรับปรุง การปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 

18.  ปัญหำและอุปสรรค : 
       18.1  เวลาในการด าเนินการอาจมีบุคลากรบางคนติดภารกิจ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้    
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
      19.1  การสอบถามจากบุคลากร  และการสังเกต 
20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง    3   ห่วง 

     1. ความพอประมาณ : บุคลากรใช้งบประมาณ ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม    
  2. ความมีเหตุผล :      บุคลากรมีความสมดุลและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ 
สังคม  สิ่งแวดล้อม ได้เป็นอย่างดี 

3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :    บุคลากรจัดวางแผนการการท างานอย่างเป็นระบบ 
              2   เงื่อนไข 

     1. ความรู้ :    บุคลากรมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบ 
      2. คุณธรรม :  บุคลากรมีความตระหนักในเรื่องความอดทน ความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชวีิต 

               4.  มิติ 
                   1. สังคม : 
                   2. เศรษฐกิจ : 
                   3. วัฒนธรรม : 
                   4. สิ่งแวดล้อม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่  44  
แบบเสนอโครงกำร  

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ  
 

1.   ชื่อโครงกำร  :   จัดซื้อครุภัณฑ์  
ผู้รับผิดชอบ :    งำนพัสดุ  
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  บริหำรทรัพยำกร  

2. สนองยุทธศำสตร์    
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :                                                                 

ข้อ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและ คุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  :          

 ข้อ 1 เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน  ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  และการ จัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท านุบ ารุงชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  อนุรักษ์วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม   
3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :   3  บริหารการจัดการ 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :     ความมีเหตุผล , การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม  
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส  หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :                                                                      
ข้อ 12 ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม  และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธร์ะหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ : - 

8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  - 
ตัวบ่งชี้ที่ :  - 

8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ที่ :  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  4  ส่งเสริม  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี 
8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  2. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มี
สมรรถนะเชี่ยวชาญ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และกลุ่มประชาคม อาเซียน  เป็น
คนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
      กลยุทธ์ที่ :  - 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :     ตุลาคม  2560   ถึง    กันยายน 2561 
 

10. ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่



 

11. หลักกำรและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งงานส านักงาน  การเรียนการสอน  และงานที่ให้บริการแก่นักเรียน  

นักศึกษา  ผู้ปกครอง  และบุคคลภายนอกจ าเป็นต้องมีวัสดุ  เครื่องมือ  อุปกรณ์ท่ีทันสมัยสามารถใช้งานได้
ดี  จึงจะท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 

    ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  
จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น 
12. วัตถุประสงค์ 
      12.1 เพื่อจัดซื้อ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ให้เพียงพอกับความต้องการ 
   12.2 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริการ 
13. เป้ำหมำย 
     13.1 เชิงคุณภำพ   
   -  ร้อยละของวัสดุครุภัณฑ์ที่สามารถจัดซื้อได้ตามโครงการ 
     13.2  เชิงปริมำณ   
   -  การบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดีมาก   
14.  สถำนที่ด ำเนินงำน  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
15.  วิธีกำรด ำเนินงำน/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16.  งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.   อุดหนุน   บกศ.  (1,583,000)  งบรำยจ่ำยอ่ืน  

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 
1  ครุภัณฑ์อาคารใหม่ - - - 1,300,000 1,300,000 
2  เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 

จ านวน 2 เครื่อง 
- - - 60,000 60,000 

3 เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนมินิมาร์ท 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 30,000 30,000 

4 โปรเจคเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง 
แผนกวิชาคอมกราฟิก,วิจิตรศิลป์ 

- - - 40,000 40,000 

5 คอมพิวเตอร์ งานทะเบียน จ านวน 1 เครื่อง - - - 30,000 30,000  
6 เครื่องปรับอากาศ  ห้องเซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่อง - - - 23,000 23,000  
7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 4 เครื่อง - - - 100,000 100,000   

รวม - - -  1,583,000  1,583,000  
รวมเป็นเงิน (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)   หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ  
 

17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
 17.1 ห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ อาคารใหม่มีครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ  
 17.2 คุณภาพนักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  

18.  ปัญหำและอุปสรรค :              -  
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
       19.1  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ อาคารใหม่ 
20.  วิเครำะห์หลกัแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 

     1. ความพอประมาณ : จัดซื้อให้เพียงพอต่อความต้องการ 
2. ความมีเหตุผล : มีความเหมาะสมเนื่องจากมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  : ครูนักเรียนนักศึกษามีครุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

              2   เงื่อนไข 
1. ความรู้ : ครูนักเรียนนักศึกษามีครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน      

     2. คุณธรรม : ครูนักเรียนนักศึกษาดูแลรักษาครุภัณฑ์ท่ีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
               4.  มิติ 
                   1. สังคม : - 
                   2. เศรษฐกิจ : - 
                   3. วัฒนธรรม : - 
                   4. จิตใจ  : - 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการที่ 45 

แบบเสนอโครงกำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 

1.  ชื่อโครงกำร  :   โครงการส่งเสรมิกิจกรรมปลูกฝังจติส านึกและเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก 

    ผู้รับผิดชอบ :   งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 
    ฝ่ำย/แผนก/งำน : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 
2. สนองยุทธศำสตร์   

2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ข้อ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  :   
ข้อ 1 เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน  ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ  และการ
จัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ท านุบ ารุง
ชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อนุรักษ์วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ดำ้นที่  :  การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  3 ห่วง, 2 เงื่อนไข , 4  มิติ 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

  หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส    หลักความคุ้มค่า  

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :    
1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์  
4. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
5. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
6. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
7. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ  พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย   
และพร้อมที่ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

8. มีความเข้มแข็งทั่งร่างกาย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆ  หรือกิเลส  มีความ 
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561  
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที่ 1 คุณภาพนักศึกษา     ด้านที่ 2 การบรหิารหลักสูตรและงานวชิาการ 
 ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ      ด้านที่ 4 ความสัมพันธร์ะหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 



 

ข้อประเมินที่ : 
8.2  มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :   

ตัวบ่งชี้ที่ :  15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
8.3  มาตรฐานคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ :6ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
          ตัวบ่งชี้ที่ : 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
          ตัวบ่งชี้ที่ : 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจติส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ตัวบ่งชี้ที่ : 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ : 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจติส านึกด้านปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง       
8.4  พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  1.  เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารงาน
คุณภาพและการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท านุ
บ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
8.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  1.  มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ :  1.  พัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน 
 มาตรการที่    1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
 มาตรการที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา  และการฝึกอบรมวิชาชีพ 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน  :   ตุลาคม  2560 – กันยายน  2560.10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
10. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ในด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  ทั้งนี้เพ่ือมุ่งหวังปลูก
จิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดีให้แก่นักเรียน  นักศึกษา 
 11. วัตถุประสงค์ 

11.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรักชาติ เทิดทูน 
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และรู้หลักหลักธรรมาภิบาล 

11.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเหน็ความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
11.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
11.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความรูแ้ละเข้าใจปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

12. เป้ำหมำย 
            12.1  เชิงคุณภำพ  

 -  นั ก เรียน  นั กศึ กษา และบุ คลากรทางการศึ กษาเกิ ดความรักชาติ  เทิ ดทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เข้าใจหลักธรรมาภิบาล 



 

-  ให้นัก เรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม   

-  นัก เรียน  นักศึกษ าและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่ง เส ริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ   
 -  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

12.2  เชิงปริมำณ 
ปีงบประมาณ  2561  กิจกรรมที่จัดท า  ดังนี้ 

 
14.  สถำนที่ด ำเนินงำน :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
  
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ ระยะเวลา 
 1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2561 
 2 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/ 

วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ 
5 ธันวาคม  2560 

 3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2561 
 4 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 
 5 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2561 
 6 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรบรมราชวงศ์ 6 เมษายน  2561 
 7  วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2561 
 8 วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2561 
 9 พิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร กรกฎาคม 2561 
10 พิธีไหว้ครู มิถุนายน 2561 
11 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ เมษายน-พฤษภาคม 2561 
12 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กรกฎาคม 2561 
13 โครงการพิธีรับประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา มีนาคม 2561 
14 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 9 กุมภาพันธ์ 2561 
15 โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพและกิจกรรมชมรม ตลอดปีงบประมาณ 
16 โครงการขวดลงกล่องเพ่ือจิตอาสา ตลอดปีงบประมาณ 
17 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ตลอดปีงบประมาณ 
18 โครงการสถานศึกษาพอเพียง ตลอดปีงบประมาณ 
19 โครงการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยฯระดับจังหวัด (อศจ.), ระดับภาค,ระดับชาติ (อาชีวะเกมส์) ตลอดปีงบประมาณ 
20 โครงการอบรมลูกเสือช่อสะอาด ตลอดปีงบประมาณ 
21 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ตลอดปีงบประมาณ 
22 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับภาค ระดับชาติ ตลอดปีงบประมาณ 
23 โครงการอบรมคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานชมรมและ

การเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ตลอดปีงบประมาณ 

24 โครงการเลือกตั้งนายกองค์การ อวท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตลอดปีงบประมาณ 



 

15.  กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 16.  งบประมำณ        จ านวน   1,038,000  บาท  เป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
  งปม.     อุดหนุน   บกศ.   งบรำยจ่ำยอ่ืน 

  ที่ 
โครงกำร ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ เงินเก็บเด็ก รวม 

1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5,000  15,000  20,000 

2 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ 

5,000  15,000  20,000 

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ 

5,000  15,000  20,000 

4 วันปิยมหาราช   1,000  1,000 
5 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระ

มหาเจษฎาราชเจ้า 
  1,000  1,000 

6 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

  1,000  1,000 

7 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   1,000  1,000 

8 วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช   1,000  1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ที่ 
โครงกำร ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ เงินเก็บเด็ก รวม 

9 วันฉัตรมงคล (รัชกาลที่ ๑๐)   1,000  1,000 

10 พิธีสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร   1,000  1,000 
11 พิธีไหว้คร ู 5,000 10,000 30,000  45,000 

12 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ 
(ระดับชัน้ ปวช.1 ปวส.1(เก็บจากนักเรียนคนละ 400 
บาทและจากเงนิอุดหนุนพฒันาผู้เรียน) 

10,000 10,000 80,000 500,000 100,000 

13 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพทุธศาสนาวนั
อาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา 

  5,000  5,000 

14 โครงการพิธีรับประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 50,000  50,000  100,000 

15 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชงิเทรา 5,000 10,000 20,000  35,000 

16 โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชพีและกิจกรรมชมรม 10,000 20,000 50,000  80,000 

17 โครงการ TO BE NUMBER ONE   5,000  5,000 
18 โครงการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยฯระดบัจังหวัด 

(อศจ.), ระดับภาค,ระดับชาต ิ  (อาชีวะเกมส์) 
100,000     50,000 150,000  300,000 

19 โครงการอบรมลูกเสือช่อสะอาด  5,000 15,000  20,000 
20 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 100,000 30,000 70,000 323,500 200,000 
21 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

อาชีวศึกษาระดบัภาค  ระดบัชาติ 
 

 20,000  20,000 

22 โครงการอบรมคณะกรรมการด าเนินงานองค์การ
นักศึกษา  คณะกรรมการด าเนนิงานชมรมและการ
เขียนแผนปฏบิัติกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

 5,000 5,000  10,000 

23 โครงการเลือกตั้งนายกองค์การ อวท.  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชงิเทรา 

 
 1,000  1,000 

24 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 10,000 10,000 10,000  30,000 

25 โครงการธนาคารขยะ 10,000  10,000  20,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 315,000 150,000 573,000 1,000,000 1,038,000 

รวมเป็นเงิน      (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทกุรายการ 

17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรักชาติ เทิดทูน   พระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และรู้หลักธรรมาภิบาล 

17.2  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
17.3  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
17.4  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  18.  ปัญหำและอุปสรรค :   
 18.1  ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 



 

 18.2  ก าหนดเวลาในการท ากิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

  19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน)    
 19.1  แบบสอบถาม   
 19.2  การสังเกตพฤติกรรม   
 19.3  ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม   

  20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง   
              1.  ความพอประมาณ :  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป  และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น   
                   2. ความมีเหตุผล :  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล   โดย 
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดวา่จะเกดิขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล   
              3.  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การเตรยีมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ  และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ   ที่จะ เกิดขึ้นโดย 
ค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์  ต่างๆ   ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และไกล   
              2   เงื่อนไข   

        1. ความรู้ :  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะน าความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพ่ือประกอบการวางแผน  และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ   

      2. คุณธรรม :  มีความตระหนักในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีความอดทน            
มีความเพียร  ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต                
               4.  มิติ  
                     1. สังคม :  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ  ประชาชนมีความเมตตา
เอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
                     2. เศรษฐกิจ :  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน  ให้มีความ
ขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาอาชีพ  เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้  ให้พ้นจากความยากจน   
                      3. วัฒนธรรม :  วิถีชีวิตของประชาชน  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรอืวิถีชีวิตที่ประหยัด  
อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย  ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบรโิภคนยิม 
                      4. จิตใจ :  เศรษฐกิจพอเพียงเน้นจิตใจที่รู้จักพอ  คือ  พอดี  พอประมาณและพอใจใน
สิ่งที่มี  ยินดีในสิ่งที่ได้ ไม่โลภ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการที่ 46 

แบบเสนอโครงกำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 

1.       ชื่อโครงกำร  :  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ และจัดท าหนังสือคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวรัชนี  ไชยประเสริฐ 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ข้อ 1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    

ข้อ 3. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มี
สมรรถนะเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่มประชาคม 
อาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก   
3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :  1 มาตรฐานผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม   
  หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส    หลักความคุ้มค่า  

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :    
ข้อ 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่            

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561  
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย   
8.1 รางวัลพระราชทาน   
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา                       ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ                      ด้านที ่4 ความสัมพันธร์ะหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร      ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  1.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :   - 

ตัวบ่งชี้ที่ :  - 
8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  3. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
         ตัวบ่งชี้ที่ :  3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  5 ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มี
สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 
8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่:  5.6 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ :   5.6.1_1 ส่งเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสรมิให้มีความรู้ในจรรยาบรรณ 
 



 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :   มีนาคม - มิถุนายน  2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม 
   งานใหม่ 

11. หลักกำรและเหตุผล 
กำรปรับตัวในสภำพแวดล้อมใหม่ ย่อมต้องอำศัยกำรเรียนรู้เป็นระยะเวลำ ซึ่งจะท ำให้

สูญเสียเวลำ หรือบำงครั้งก็อำจไม่สำมำรถทนสภำพแวดล้อมนั้น ๆ ได้ อันจะน ำมำซึ่งปัญหำ
ต่ำง ๆ ดังนั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ ที่เป็นนักเรียนใหม่ มีควำมรู้สึกคุ้นเคยกับวิทยำลัยฯ 
คณะครูและสิ่งแวดล้อมภำยในวิทยำลัย เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักสูตรกำรเรียน กำรสอน 
สำมำรถปรับตัว และปฏิบัติตนให้ถูกต้อง วิทยำลัยฯ จึงจัดให้มีกำรปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำ
ใหม่ขึ้น และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษำที่เข้ำใหม่ทุกคนทรำบและเข้ำใจข้อมูลของวิทยำลัยพร้อม
ทั้งปฏิบัติตำมกฎระเบียบของโรงเรียนเม่ือนักเรียน นักศึกษำ เข้ำมำอยู่ในโรงเรียน และควรจะ
ปฏิบัติตัวอย่ำงไรในสภำพสังคมปัจจุบัน จึงได้มีกำรจัดท ำหนังสือคู่มือนักเรียน นักศึกษำขึ้นมำ
เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษำทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในแนว
เดียวกันตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม เจริญเติบโตขึ้นเป็นบุตรที่ดีของบิดำ มำรดำ เป็นศิษย์ที่
ดีของครู และเป็นพลเมืองดีของประเทศชำติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีกำรเรียนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพ โดยอำศัยระเบียบของทำงรำชกำร ว่ำด้วย กำรควบคุมควำมประพฤตนิักเรียน กำรส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิเดก็และเยำวชน กำรลงโทษนักเรียน นักศกึษำวิทยำลัยฯ จึงได้มีกำรจัดท ำคูมื่อนักเรียน 
นักศึกษำขึน้ เพื่อเปน็แนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษำต่อไป 

12. วัตถุประสงค์ 
12.1 เพื่ออบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ  และปรัชญำของวิทยำลัยฯ 
12.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ ปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตำมระเบียบวินัยของวิทยำลัย 
12.3  เพื่อสร้ำงทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน นักศึกษำในกำรปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงพิษภัยในสังคม 
12.4  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำมีควำมรู้สึกผูกพันกับวิทยำลัย 
12.5 เพื่อให้ครูและนักเรียน นักศึกษำ มีแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมระเบียบคู่มือนักเรียน นักศึกษำของ
วิทยำลัย 
12.6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
12.7 เพื่อเสริมสร้ำงให้นักเรียน นักศึกษำเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุตรที่ดีของบิดำ 
มำรดำ และเป็นศิษย์ที่ดีของครู 
12.8  เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษำเข้ำใจและทรำบในกฎระเบียบของโรงเรียน 
12.9  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำได้ตระหนักกฎระเบียบของวิทยำลัยที่นักเรียน นักศึกษำต้องปฏิบัติ 

13. เป้ำหมำย.  
13.1 เชิงคุณภำพ  

- นักเรียน ปวช.1 และ ปวส.1 ได้รับควำมรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อสถำนศึกษำสำมำรถ
ปรับตัวเข้ำกับเพื่อน มีควำมผูกพันกับวิทยำลัย และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
 -   นักเรียน นักศึกษำเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นบุตรที่ดีของบิดำ 
มำรดำ เป็นศิษย์ที่ดีของครู  
 -   นักเรียน นักศึกษำเข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎระเบียบของวิทยำลัย 



 
 

13.2 เชิงปริมำณ 
 -   นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศ และได้รับหนังสือคู่มือนักเรียน 
นักศึกษาไว้เป็นแนวปฏิบัติในด้านระเบียบวินัย 
14. สถำนที่ด ำเนินกำร: วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
15. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16.    งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
           งปม.       อุดหนุน         บกศ.  (210,000)        งบรำยจ่ำยอ่ืน     
        

ที ่ กิจกรรม ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ เก็บ นร. รวม 
1 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ 3,000 - 7,000 - 10,000 
2 คู่มือนักเรียน นักศึกษา* - - - 200,000 200,000 

รวม 3,000 - 7,000 - 210,000 
รวมเป็นเงิน  (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

         

17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1 นักเรียน นักศึกษำ มีทัศนคติที่ดีต่อสถำนศึกษำและมีควำมรักวิทยำลัย 
17.2 นักเรียน นักศึกษำ ปรับตวัได้ ปฏิบัติถูกต้องตำมระเบียบของวิทยำลัย ลดปัญหำกำรทะเลำะวิวำท 
17.3  สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูที่ปรึกษำกับนักเรียน นักศึกษำ 
17.4  ครูและนักเรียน นักศึกษำ มีแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมระเบียบคู่มือนักเรียน 
17.5  นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
17.6   ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษำเข้ำใจและทรำบในกฎระเบียบของโรงเรียน 
17.7   นักเรียน นักศึกษำ ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของทำงโรงเรียน 

 



 

       18.  ปัญหำและอุปสรรค :     - 
  19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
    19.1  แบบสอบถาม 
  20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 

     1. ความพอประมาณ :  - 
2. ความมีเหตุผล :   - 
 3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ                          

ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
              2   เงื่อนไข 

     1. ความรู้ :  - 
     2. คุณธรรม :  จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  

และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
               4.  มิติ 
                   1. สังคม :  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอ้ือ
อาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
ได้โดยปราศจากการเบียดเบียน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุ่งร้ายท าลายกัน 
                   2. เศรษฐกิจ :  - 
                   3. วัฒนธรรม :  - 
                   4. สิ่งแวดล้อม :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการที่ 47 

แบบเสนอโครงกำร  
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

  
1.       ชื่อโครงกำร  : ทุนการศึกษา และการท าจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

ผู้รับผิดชอบ : นางปิยฉัตร   พลแสน  
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

2. สนองยุทธศำสตร์    
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     

ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล  
      ข้อ 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา  
2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    

ข้อ 3.เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มี
สมรรถนะเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกัน ในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะ
พลเมืองไทยและ พลโลก  

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :  1 มาตรฐานผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  3. มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม        หลักความมีส่วนร่วม 
   หลักคุณธรรม        หลักความรับผิดชอบ 
  หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :   
ข้อ  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
ข้อ  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
41.3 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธร์ะหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร   ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  1.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 

8.1 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :   - 
ตัวบ่งชี้ที่ :  - 
8.2 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ :  3.7 ระดับคุณภาพภายในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  



 

8.3 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  5 ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ   

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 

8.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  5.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ 
กลยุทธ์ที่ :   5.3.2_1 ส่งเสริมกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน 

9 ระยะเวลำด ำเนินงำน :   ตุลาคม 2560 – กันยาย  2561 
10 ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่

11 หลักกำรและเหตุผล 
การผลิตนักเรียนนักศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่ง   

นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ด้านวิชาการ สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ           
แต่เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา มีสถานทางการเงินของครอบครัวแตกต่างกัน นักเรียน นักศึกษา    บาง
ราย มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาทางพฤติกรรม ปัญหา
ทางการเรียน อันอาจมีผลท าให้นักเรียน นักศึกษาต้องออกระหว่างเรียน ไม่สามารถศึกษาต่อจนจบ
หลักสูตร งานแนะแนวฯจึงจัดโครงการบริการทุนการศึกษาขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือและ    ผ่อนคลาย
ปัญหาทางเศรษฐกิจของนักเรียน และนักศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ท าให้นักเรียน นักศึกษาสามารถศึกษาต่อจบหลักสูตรไม่ออกระหว่างเรียน  
12 วัตถุประสงค์ 

12.1   เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงินให้สามารถศึกษาต่อได้   
     จนจบหลักสูตร 

12.2 ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของนักเรียน นักศึกษาด้านการเงินเป็นกรณีเร่งด่วน      
    ในรูปแบบของเงินทุนฉุกเฉิน 

12.3   ให้ค าแนะน าในด้านการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
12.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสาธารณะ 
12.5 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ท ากิจกรรมเพ่ือสังคม และรู้จักวัฒนธรรมของการให้ 

13 เป้ำหมำย 
13.1 เชิงคุณภาพ  

- แบ่งเบำภำระของผู้ปกครอง และเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้นักเรียน นักศึกษำ 
สำมำรถศึกษำต่อจนจบหลักสูตร 

- เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษำมีจิตส ำนึกสำธำรณะ 
13.2 เชิงปริมาณ 

- นักเรียน และนักศึกษา มีปัญหาทางเศรษฐกิจได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนให้
เปล่า หรือเงินยืมฉุกเฉิน ร้อยละ 100 ของผู้รับทุน 

 - นักเรียน นักศึกษาได้รับการบริการด้านเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  และ เงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ร้อยละ 100 ของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. 
 - นั กเรียน นักศึกษาที่ ได้ รับทุนการศึกษา และกู้ ยืม เงินกองทุน เพ่ือการศึกษา                                           
กยศ. และ กรอ. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ื อส่วนรวม ร้อยละ 100 ของนักเรียน 
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. 
14.  สถำนที่ด ำเนินงำน :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

 



 

15.  กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ทุนกำรศึกษำ             
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงาน ผู้ท่ะเกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             
จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 
16. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
           งปม.       อุดหนุน         บกศ.          งบรำยจ่ำยอ่ืน  (3,000)   
        

ที ่ กิจกรรม ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวม 
1 ทุนการศึกษาและจิตอาสา - - 3,000.- 3,000.- 

รวม - - 3,000.- 3,000.- 
รวมเป็นเงิน  (สามพันบาทถ้วน)    หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 



 
 

17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1 ท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยาลัย นักศึกษาและผู้ปกครอง  

 17.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 17.3  วิทยาลัยสามารถด าเนินการจัดสรรทุนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

17.4 นักเรียนนักศึกษา มีขวัญและก าลังใจสามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตรไม่ต้องออกระหว่างเรียน  
17.5 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกสาธารณะและเปน็ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังค ม 

       18.  ปัญหำและอุปสรรค :  -  
  19.  กำรติดตำมและประเมินผล   (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน)  
    19.1  แบบสอบถาม 
  20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง3   ห่วง  

1. ความพอประมาณ :  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน     
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
2. ความมีเหตุผล :   - 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การเตรียมให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  
ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในของสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้ งใกล้และไกล  

              2   เงื่อนไข 
     1. ความรู้ :  - 
     2. คุณธรรม :  จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

               4.  มิติ 
      1. สังคม :  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอ้ือ
อาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน เพื่อให้ทุก
คนอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุ่งร้ายท าลายกัน 

                   2. เศรษฐกิจ :  - 
                   3. วัฒนธรรม :  - 
                   4. สิ่งแวดล้อม :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการที่ 48 

แบบเสนอโครงกำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 

1.      ชื่อโครงกำร  : การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรัชนี  ไชยประเสริฐ 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
      ข้อ 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   

ข้อ 3. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มี
สมรรถนะเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกัน ในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะ
พลเมืองไทยและ พลโลก  

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :  1 มาตรฐานผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  3. มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม       หลักความมีส่วนร่วม 
   หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
   หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดี           
                                                                   ต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน   
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ    ด้านที่ 4 ความสัมพันธร์ะหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร   ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  1.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :   - 

ตัวบ่งชี้ที่ :  - 
8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
        ตวับ่งชี้ที่ :  1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 ตัวบ่งชี้ที่ :  1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา  

หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 



 

8.4 พันธกิจวิทยาลยัฯ  ข้อที่ :  5 ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 
8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  3.1 พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ 

กลยุทธ์ที่ :   3.1.3_1 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 
9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :   เมษายน - พฤษภาคม 2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
11. หลักกำรและเหตุผล 

ในทุกปีการศึกษาจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วสามารถได้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาต่อในสาถนประกอบการหน่วยงาน หรือสถานศึกษาต่าง ๆ  ผู้ส าเร็จการศึกษาเปรียบเสมือน
กระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จ หรือความล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
นั้น ๆ การติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาจึงเป็นวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียน การสอน ตลอดจนเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการสนอง
นโยบายของกรมอาชีวศึกษาด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน
และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 และ 1.9 

12.  วัตถุประสงค์ 
12.1  เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
12.2  เพ่ือการติดตามผลการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ ของ

นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
12.3   เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำ 

หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
12.4   เพ่ือหาวิธีให้ความช่วยเหลือ และน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผน 

และพัฒนาการเรียน การสอนอาชีวศึกษา 
13. เป้ำหมำย 

13.1  เชิงคุณภำพ  
- รู้ปัญหำกำรว่ำงงำน และได้รับข้อมูลจำกสถำนประกอบกำร หนว่ยงำน หรือสถำนศึกษำ หรือ

ผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ เพื่อน ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
13.2  เชิงปริมำณ 

 - ได้รับข้อมูล การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อร้อยละ 70 
ของนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  

   - ได้รับแบบสอบถำมสถำนสถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือ สถำนศึกษำ 
หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละ 70 ของแบบสอบถำมที่ส่งไป 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
 
 
 
 
 
 
 



 

15.  กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3.ประชุมฯ/ประสานงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้ออจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล(Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผล การปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16.  งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
           งปม.       อุดหนุน (5,000)        บกศ.          งบรำยจ่ำยอ่ืน     
        

ที ่ กิจกรรม ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ รวม 
1 ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา - - 5,000.- 5,000.- 

รวม - - 5,000.- 5,000.- 
รวมเป็นเงิน  (ห้าพันบาทถ้วน)      หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

 

17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1  ได้รับ ข้อมูล  ก า ร ได้ง านท าห รือป ระกอบ อาชีพ อิส ร ะ  ห รือ ศึก ษ าต่อ  ขอ ง
นักเรียนนักศึกษาที่ส า เร็จการศึกษา  
17.2ได้รับแบบสอบถำมควำมพึงพอใจจำกสถำนสถำนประกอบกำร หน่วยงำน                             
หรือ สถำนศึกษำ หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
17.3  ได้แนวทางในการพัฒนาปรบัปรุงและพัฒนาการเรียน การสอนสนองความต้องการตลาดแรงงาน  

       18.  ปัญหำและอุปสรรค :        -  
  19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 

 19.1  แบบสอบถาม 
  20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง    3   ห่วง 

     1. ความพอประมาณ :  - 
2. ความมีเหตุผล :   - 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ   
ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 



 

              2   เงื่อนไข 
     1. ความรู้ :  - 
     2. คุณธรรม :  จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  

                       และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
               4.  มิติ 
                   1. สังคม :  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอ้ืออาทร

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้
โดยปราศจากการเบยีดเบียน การเอารัดเอาเปรยีบกัน การมุ่งร้ายท าลายกัน 

                   2. เศรษฐกิจ :  - 
                   3. วัฒนธรรม :  - 
                   4. สิ่งแวดล้อม :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

โครงการที่ 49 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.      ชื่อโครงกำร  : ปัจฉิมนิเทศ และจัดท าหนังสือท าเนียบรุ่น 
ผู้รับผิดชอบ : นางปิยฉัตร   พลเสน 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
      ข้อ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   

ข้อ 3. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ 
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและ พลโลก  

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :  1 มาตรฐานผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม    หลักคุณธรรม  
   หลักความรับผิดชอบ    หลักความโปร่งใส    หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
ข้อ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร   ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  1.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :   - 

ตัวบ่งชี้ที่ :  - 
8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
      ตัวบ่งชี้ที่ :  1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ป ี



 

 ตัวบ่งชี้ที่ :  1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  5 ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 
8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  5.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ 

กลยุทธ์ที่ :   5.3.4_1 จัดกิจกรรมแนะแนวในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :   พฤศจิกายน 2560- กรกฎาคม 2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
11. หลักกำรและเหตุผล 

      นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ นั้น นอกจาก จะมีความรู้ใน
วิชาชีพของตนแล้ว ยังจะต้องรู้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษาต่อ และการก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพการ
ท างาน เช่น การหางาน การรับสมัครงาน และการปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียน การ
ปัจฉิมนิเทศ จึงเป็นแนวทางเบื้องต้นที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าว เพ่ือช่วยให้นักเรียน นักศึกษาตัดสินใจที่
จะเลือกศึกษาต่อ การสมัครเข้าท างาน การปรับตัวให้เหมาะสมกับงาน และสังคมในอาชีพนั้น ๆ  ต่อไป 
และเพ่ือแจ้งให้นักเรียน นักศึกษาท าการปรับปรุงข้อมูลใน เว็บไซต์ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือ
ประโยชน์ในการหางานท าและวิทยาลัยจะได้สามารถตรวจสอบของมูลของนักเรียน นักศึกษาหลังจาก
ส าเร็จการศึกษาแล้วไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีอิสระในภายหลัง  และนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยไปแล้ว    ต่างก็แยกย้ายไปเพ่ือศึกษาต่อในสถานศึกษาอ่ืน ประกอบอาชีพอิสระ 
หรือท างาน ไม่ได้ติดต่อวิทยาลัยอีก ดังนั้น เพ่ือให้วิทยาลัยสามารถติดต่อสื่อสารกับนักเรียน นักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา และสามารถสร้างเครือข่าย ตรวจสอบผลการมีงานท า หรือการศึกษาต่อของนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละปี งานแนะแนวฯ จึงจัดท าท าหนังสือท าเนียบรุ่นขึ้น 

 

12. วัตถุประสงค์ 
12.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำที่จะส ำเร็จกำรศึกษำได้ทรำบข้อมูลเป็นแนวทำงในกำรเลือก

ศึกษำต่อ 
12.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำเตรียมควำมพร้อม และเข้ำใจวิธีกำรในกำรสมัครกำรคัดเลือก

เข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำรต่อไป 
12.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ำกับสภำพสังคมได้ต่อไป 
12.4 เพื ่อ ให้นักศึกษำปรับปรุงข้อมูลหลังจำกส ำ เร็จ กำรศึกษำใน เว็บ ไซด์ศูน ย์

ก ำลังคนอำชีวศึกษำ (v-cop.net) 
12.5 เพื่อตรวจสอบข้อมูลกำรศึกษำต่อหรือมีงำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
12.6 เพื่อเป็นที่ระลึกและบันทึกควำมทรงจ ำของนักเรียน นักศึกษำขณะที่ก ำลังศึกษำอยู่ที่

วิทยำลัย 
12.7 เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรจำกวิทยำลัยฯ ถึงนักเรียน นักศึกษำเม่ือต้องติดต่อ

นักเรียน นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วในแต่ละปี 
12.8 เพี่อสร้ำงเครือข่ำยงำนแนะแนวฯ ในกำรติดตำมผลกำรมีงำนท ำ ประกอบอำชีพอิสระ

หรือศึกษำต่อของนักเรียน นักศึกษำในแต่ละปี 
 



 

13. เป้ำหมำย 
13.1   เชิงคุณภำพ  

- นักเรียน นักศกึษำมีแนวทำงในกำรเลือกศึกษำต่อ  เข้ำใจวิธีกำรในกำรสมัคร  และกำรคัดเลือกเขำ้
ท ำงำนในสถำนศึกษำประกอบกำร ไดเ้รียนรู้และปรับปรุงตนเองใหเ้ข้ำกับสภำพสังคมได้  

 -  นักเรียน นักศึกษำ  แจ้งข้อมูลกำรศึกษำต่อ หรือมีงำนท ำหรือประกอบ
อำชีพอิสระหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  
  - เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมนักเรียน นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้ว ในแต่ละปี 
 - สร้ำงเครือข่ำยในกำรติดตำมนักเรียน นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

13.2   เชิงปริมำณ 
- นักเรียน ระดับ ปวช. ๓  นักศกึษำ ระดับ ปวส. ๒ ได้ทรำบข้อมูลเป็นแนวทำงในกำรเลือกศึกษำต่อ 

และเขำ้ใจวิธีกำรในกำรสมัคร กำรคัดเลือกเข้ำท ำงำนในสถำนศึกษำประกอบกำร 
 - นักเรียน นักศึกษำ เข้ำไปปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ก ำลังคนอำชีวศึกษำให้เป็น
ปัจจุบัน และสำมำรถค้นหำแหล่งท ำงำนได้จำกเว็บไซต์นี้ ร้อยละ 80 ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 - หนังสือท ำเนียบรุ่น จ ำนวน 800 เล่ม 
14. สถำนที่ด ำเนินกำร: วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

15. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ปัจฉิมนิเทศ             
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             
จัดท ำหนังสือท ำเนียบรุ่น             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อขอจ้าง             



 

2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผล การปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

16.  งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
          งปม.       อุดหนุน         บกศ. (280,000)         งบรำยจ่ำยอ่ืน     
      

ที ่ กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เก็บ นร. รวม 
1 ปัจฉิมนิเทศ 5,000 5,000 30,000 - 40,000 
2 หนังสือท าเนียบรุ่น - - - 240,000 240,000 

รวม 5,000 5,000 30,000 240,000 280,000 
รวมเป็นเงิน (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)    หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

 

17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1  นักเรียน นักศึกษำที่จะส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แนวทำงศึกษำต่อและกำร
ประกอบอำชีพ 
17.2  นักเรียน นักศึกษำได้รับข้อมูลจำกสถำนประกอบกำร และหน่วยงำนของรัฐเกี่ยวกับ
กำรสมัครงำน ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนอย่ำงถูกต้อง  
17.3  นักเรียน นักศึกษำรู้หลักเกณฑ์ในกำรเขียนใบสมัครงำน กำรสัมภำษณ์ จำกสถำน         
ประกอบกำรโดยตรง 
17.4  มีหนังสือท ำเนียบรุ่นที่บันทึกควำมทรงจ ำขณะที่นักเรียน นักศึกษำเรียนอยู่ 
17.5  มีเครื่องในกำรติดตำมสอบถำมผลกำรได้ท ำงำนท ำ ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ
ของนักเรียน นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
17.6  มีเครื่องมือในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรติดตำมนักเรียน นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

     18.  ปัญหำและอุปสรรค :         - 
  19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 

 19.1  แบบสอบถาม 
  20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  3   ห่วง 

     1. ความพอประมาณ :  - 
2. ความมีเหตุผล :   - 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การเตรียมตัวให้พร้อมกับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  

ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
              2   เงื่อนไข 

     1. ความรู้ :  - 
     2. คุณธรรม :  จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  

และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
               4.  มิติ 



 

                   1. สังคม :  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอ้ือ
อาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
ได้โดยปราศจากการเบียดเบียน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุ่งร้ายท าลายกัน 
                   2. เศรษฐกิจ :  - 
                   3. วัฒนธรรม :  - 
                   4. สิ่งแวดล้อม :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 50 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  : ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ 
ผู้รับผิดชอบ : นางปิยฉัตร   พลเสน 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ    

ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
      ข้อ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
2.2  วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ   

ข้อ 3. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มี
สมรรถนะเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคน
ดีสามารถอยู่ร่วมกัน ในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและ พลโลก  

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :  1 มาตรฐานผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ความมีเหตุผล 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม       หลักความมีส่วนร่วม 
   หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
  หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :   
ข้อ 4. ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร   ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  1.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
8.2  มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :    

ตัวบ่งชี้ที่ :  - 
8.3  มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา         

ตัวบ่งชี้ที่ :  3.7 ระดับคุณภาพภายในการจัดระบบดูแลผู้เรียน  
8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  5 ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 
8.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  5.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ 

กลยุทธ์ที่ :   5.3.4 _1 จัดกิจกรรมแนะแนวในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 



 

9 ระยะเวลำด ำเนินงำน :   พฤศจิกายน 2560 - กรกฎาคม 2561 
10 ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
11 หลักกำรและเหตุผล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิ งเทราจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ตั้ งแต่หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยกลุ่มเป้าหมาย 
คือ นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ปีที่ 
3 ซึ่งก าลังจะส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 และ นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า หรือนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นักเรียนระดับ ปวช. 
3 หรือเทียบเท่าซึ่งก าลังจะส าเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ. 2559 แต่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวยังไม่
ทราบข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ       อย่างทั่วถึง  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูล การเรียนการสอนของ
วิทยาลัย ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง  จึงเห็นสมควรให้มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น จัดท าสป็อตประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ จัดท าซีดี จัดท าป้ายโฆษณา จัดท าเอกสารแผ่น
พับ ส่งบุคลากรออกเผยแพร่และรับสมัครนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย   งานแนะแนวจึงได้จัดโครงการ
ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อขึ้น 

12 วัตถุประสงค์ 
 12.1  เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 12.2  เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนให้เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 12.3  เพ่ือให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ถึงสายอาชีพที่ตนเองมีความสนใจ และมีความสามารถที่จะศึกษาได้ 
 12.4  เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง 

 13.  เป้ำหมำย 
13.1 เชิงคุณภำพ  

- เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ และแนะแนวให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ผู้ปกครอง ผู้สนใจ และสถานศึกษา 

 13.2 เชิงปริมำณ 
     - นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 หรือ นักเรียนที่ก าลัง                                           

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งก าลังจะส าเร็จการศึกษาในปีพ.ศ. 2559 ได้รับทราบข้อมูลการศึกษา
ต่อของวิทยาลัย ร้อยละ 50 ของจ านวนจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย 

      - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ซึ่งก าลังจะส าเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ. 2559 ได้รับทราบข้อมูล
การศึกษาต่อของวิทยาลัยร้อยละ 50 ของจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย  
      - นักเรียนระดับ ปวช. 3 หรือเทียบเท่า หรือนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับ                                            
ปวช. 3 ซึ่งก าลังจะส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2559 ได้รับทราบข้อมูลการศึกษาต่อของวิทยาลัย ร้อยละ 
50 ของจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย  

     14.  สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
 

 
 
 
 



 

     15.  กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16.  งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
          งปม.       อุดหนุน   (10,000)       บกศ.          งบรำยจ่ำยอ่ืน     
      

ที ่ กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา(รวม Open House) 2,000 2,000 6,000 10,000 

รวม 2,000 2,000 6,000 10,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)      หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

 

17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1   เผยแพร่ข่าวสาร การจัดหลักสูตร การเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทราบ  
 17.2   ได้ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย 
        อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

      18.  ปัญหำและอุปสรรค : - 
  19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 

 19.1 แบบสอบถาม 
   20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง3   ห่วง 

1. ความพอประมาณ :  - 
2. ความมีเหตผุล :   การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ  อยา่งรอบคอบ 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  - 

              2   เงื่อนไข 
1. ความรู ้:  ประกอบด้วย ความรอบรูเ้กี่ยวกับวชิาการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  



 

ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  
เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

     2. คุณธรรม :  - 
               4.  มิติ 

             1. สังคม :  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอ้ือ
อาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน เพื่อให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุ่งร้ายท าลายกัน 

                   2. เศรษฐกิจ :  - 
                   3. วัฒนธรรม :  - 
                   4. สิ่งแวดล้อม :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่  51  
แบบเสนอโครงกำร  

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ  
 

1.    ชื่อโครงกำร  :       ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษา  
       ผู้รับผิดชอบ :        งานครูที่ปรึกษา  
       ฝ่ำย/แผนก/งำน :    งานครูที่ปรึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
2.    สนองยุทธศำสตร์    

2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ข้อ 1. สง่เสริมการมีส่วนร่วมจากทกุภาคสว่นในการจัดการ  อาชีวศึกษา 

2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  : 
ข้อ 2. เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ

อย่างหลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม 
3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  ด้ำนที่ 1  ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
                                          ด้ำนที่  2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
                                            ด้านที่  3   ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :    มิติที่ 4 ด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม       หลักความมีส่วนร่วม 
   หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
   หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  : 
ข้อ 4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2560 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร   ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :   ข้อที่ 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

          8.2  มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :   3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ :  3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

          8.3  มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ :  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ :  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

          8.4  พันธกิจวิทยาลัยฯ  : ข้อ  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้วยระบบบริหารงาน 
คุณภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารคุณภาพ
แบบมสี่วนร่วมทั้งด้านบุคลากร การเงิน ทรัพยากร โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

          8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ข้อ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
                                       ข้อ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้ 
                                                           หลักธรรมาภิบาล 
9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :  ตุลาคม  2560   -  กันยายน 2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
 11. หลักกำรและเหตุผล 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านต่างๆรวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น     
วิทยาลัยฯไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและ
ผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลผู้เรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเอง เมื่อเด็กอยู่ใน
ครอบครัว วิทยาลัยฯจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงาน ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล อัน
เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมี  
ความสุข อีกท้ังวิทยาลัยฯและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส เพ่ิมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์ 
สูงสุดแก่ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี  

12. วัตถุประสงค์  
 12.1  เพ่ือให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของวิทยาลัยอาชวีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 12.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกับครูที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา  
 12.3 เพ่ือให้ผู้ปกครองตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อบุตร ธิดา  
 12.4 เพ่ือสร้างระบบเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
 12.5 เ พื ่อ ให้ผู ้ป ก ค รอ งท า ค ว าม รู ้จ ัก ซึ ่ ง กัน แ ล ะกัน ดูแ ล ส อด ส่อ งพ ฤติก ร ร ม  
นักเรียนนักศึกษาในระดับชั้นเดียวกัน   
13. เป้ำหมำย  

13.1 เชิงคุณภำพ   
 -  ผู้ปกครองมีความเข้า ใจ เกี่ยวกับนโยบายของสถานศึกษา และการ
จัดการเรียน    

ของวิทยาลัยฯ   

 - ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอันจะน ามาพัฒนา 13   
ปรับปรุงระบบการจัดการในวิทยาลัยฯ     

 - ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียน นักศึกษา  
13.2 เชิงปริมำณ    
 -  ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80    

14. สถำนที่ด ำเนินงำน :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทร 
15. วิธีกำรด ำเนินงำน 

 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             



 

3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16.  งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
          งปม.       อุดหนุน (10,000)        บกศ.          งบรำยจ่ำยอ่ืน     
      

ที ่ กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษา 2,000 5,000 3,000 10,000 

รวม 2,000 5,000 3,000 10,000 
รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)     หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

17.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
 17.1  สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และครู ซึ่งจะได้ช่วยเหลือกัน และ
ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียน นักศึกษา 

        18.  ปัญหำและอุปสรรค :     - 
 19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 

 19.1  จากการสังเกตและแบบสอบถาม  
20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง    3   ห่วง 

     1. ความพอประมาณ :   การใช้งบประมาณตามความเหมาะสม 
2. ความมีเหตุผล : การดูแลผู้เรียนต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 

              2   เงื่อนไข 
     1. ความรู้ :  ผู้ปกครองรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษา 
     2. คุณธรรม :  ผู้ปกครองเกิดความตระหนักในการให้ความร่วมมือในการดูแลผู้เรียน 

               4.  มิติ 
                   1. สังคม :        มีความร่วมมือในการดูแลผู้เรียนสร้างสังคมที่เป็นสุข 
                   2. เศรษฐกิจ :     ด าเนินงานให้มีความสมดุลตามสภาพเศรษฐกิจ 
                   3. วัฒนธรรม :    ด าเนินงานเป็นประจ าทุกภาคเรียน 
                   4. สิ่งแวดล้อม :   สร้างบรรยากาศของความร่วมมือในการดูแลผู้เรียน 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 52 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.     ชื่อโครงกำร  :    การคัดกรองผู้เรียน  
       ผู้รับผิดชอบ  :     งานครูที่ปรึกษา 
       ฝ่ำย/แผนก/งำน :   งานครูที่ปรึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. สนองยุทธศำสตร์   

2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ข้อ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 

2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  : 
ข้อ 2 เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ

อย่างหลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ    ด้านที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                              ด้านที่ 2  ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                                              ด้านที่ 3  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :    มิติที่ 4 ด้านวัฒนธรรม 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม       หลักความมีส่วนร่วม 
   หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
   หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  : 
      ข้อ 4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2560 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร   ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :   ข้อที่ 3.2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
8.2  มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :   3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ :  3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ย 
8.3  มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ :  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ :  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

8.4  พันธกิจวิทยาลัยฯ  : ข้อ  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้วยระบบบริหารงาน 
คุณภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารคุณภาพแบบมีส่วนร่วมทั้งด้าน
บุคลากร การเงิน ทรัพยากร โดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

            8.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ข้อ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
                                          ข้อ 3 เ พ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :    ตุลาคม  2560   -  กันยายน 2561 

 10. ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่

11. หลักกำรและเหตุผล 
           ปัจจุบันการออกจากการเรียนกลางคันก่อนส าเร็จตามหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษายังเป็น
ปัญหาของวิทยาลัยฯ  ซึ่งการออกกลางคันเกิดจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งจากตัวผู้เรียน  ครอบครัว สภาพ
สังคม  สภาพเศรษฐกิจ นับเป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษา   วิทยาลัยฯต้องด าเนินการป้องกั น
และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  โดยวิทยาลัยฯจัดท าแผนงานในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือป้องกันและลด
จ านวนการออกกลางคัน  กิจกรรมทั้งหลายจะส าเร็จได้จ าเป็นที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจะต้องมีข้อมูล
พ้ืนฐานของผู้เรียนเพ่ือใช้ในการวางแผนการด าเนินงานให้ตรงกับสภาพจริงของผู้เรียน   และ ครูที่
ปรึกษาจะท าการคัดกรองลุ่มผู้เรียนตามพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มในการออกกลางคัน  เพ่ือจัดท า
เป็นระบบฐานข้อมูลรายบุคคล  โดยร่วมกันด าเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวและความสามารถพิเศษด้าน
ต่างๆของผู้เรียนจัดท าเป็นแฟ้มสะสมงาน เพ่ือที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนา  และจัดกิจกรรมต่างๆตามระดับปัญหาทางพฤติกรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

   12. วัตถุประสงค์ 
12.1. ผู้เรียนมีแฟ้มสะสมงานในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และผลงานด้านต่างๆ 

 12.2. มีระบบฐานข้อมูลผู้เรียนที่สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว 
12.3. ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาผู้เรียน 
12.4. ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

13. เป้ำหมำย 

13.1  เชิงคุณภำพ  
 -  ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมในการพัฒนาได้ตรงตามสภาพที่แท้จริง 

 13.2  เชิงปริมำณ 
 -  มีฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราครบถ้วน 

 14. สถำนที่ด ำเนินงำน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 15. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             



 

ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ.   งบรำยจ่ำยอ่ืน  

ที ่ กิจกรรม ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ เก็บ นร. รวม 
1. การคัดกรองผู้เรียน - - - - - 

รวม - - - - - 
รวมเป็นเงิน  (………………………………………………)   หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
 17.1  วิทยาลัย ฯ สามารถลดปัญหาพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงของผู้เรียน   

          18.  ปัญหำและอุปสรรค :    - 

    19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครือ่งมือประเมิน) 
19.1  รายงานการจัดท าและใช้ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงานของครูที่ปรึกษา 

20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 
     1. ความพอประมาณ :   การใช้งบประมาณตามความเหมาะสม 

2. ความมีเหตุผล :       การจัดระบบข้อมูลที่ดีท าให้ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :      สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน 

             2   เงื่อนไข 
     1. ความรู้ :  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูล 
     2. คุณธรรม :  การน าข้อมูลการคัดกรองมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

               4.  มิติ 
                   1. สังคม :       ครูที่ปรึกษาและผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
                   2. เศรษฐกิจ :    ด าเนินงานให้มีความสมดุลตามสภาพเศรษฐกิจ 
                   3. วัฒนธรรม :     ด าเนินงานเป็นประจ าตลอดปีการศึกษา 
                   4. สิ่งแวดล้อม :    สร้างบรรยากาศของความร่วมมือในการดูแลผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่  53 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.     ชื่อโครงกำร  :       เยี่ยมบ้าน เยี่ยมหอพัก บ้านเช่า นักเรียน นักศึกษา   
        ผู้รับผิดชอบ :       งานครูที่ปรึกษา 
        ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานครูที่ปรึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. สนองยุทธศำสตร์   

2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :  
ข้อ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 

2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  :  
ข้อ 2 เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มี
สมรรถนะเชี่ยวชาญ มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
กลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลก 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  : 1 มาตรฐานผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  : การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม       หลักความมีส่วนร่วม 
   หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
   หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :  
ข้อ 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆ หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
41.4 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 
8.1 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :   3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ :  3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
8.2 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ :  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ :  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

8.3 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  5 ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ
ในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากล 



 

8.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  3.1 พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ :   3.1.3_1 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

  9.  ระยะเวลำด ำเนินงำน :    ตุลาคม  2560  -  กันยายน 2561 
 10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
 11.  หลักกำรและเหตุผล 

           จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีต่างๆ  ปัญหาเศรษฐกิจ 
ปัญหาการระบาดของสารเสพติด  มีผลท าให้นักเรียน นักศึกษาบางรายไม่สามารถปรับตัวต่อสภาพ
สังคมได้อย่างเหมาะสม  ท าให้เกิดผลเสียต่อการเรียน  ไม่สามารถศึกษาจบหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนด  
หรือบางรายอาจต้องออกจากการเรียนกลางคันโดยไม่จบหลักสูตร  โดยที่ผู้ปกครองของนักเรียน  
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราส่วนใหญ่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งใช้เวลาในการ
ท างานมากและไม่เป็นเวลา ท าให้เกิดปัญหาขาดการเอาใส่ใจของผู้ปกครอง  ปัญหาผู้ปกครองไม่ให้
ความส าคัญในการศึกษาของบุตรเท่าที่ควร   ปัญหาทั้งหลายสามารถท าให้ลดลงได้หากมีการให้
ค าแนะน า  ช่วยเหลือในการดูแลพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดทั้งจากสถานศึกษา และ ผู้ปกครอง   
          การเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพ่ือพบปะพูดคุย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ระหว่างครูซึ่งเป็นตัวแทนของสถานศึกษากับผู้ปกครอง  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอีกทั้งยังได้
รับทราบสภาพปัญหาที่แท้จริงของผู้เรียน และน าข้อมูลมาหาทางช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  

12. วัตถุประสงค์ 
12.1 เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
12.2 เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้พบปะ พูดเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
12.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยกับผู้ปกครอง 
12.4 เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

13. เป้ำหมำย 
13.1  เชิงคุณภำพ      
            -  ครูที่ปรึกษาทราบความเป็นอยู่ของนักเรียน นักศึกษาอย่างแท้จริง และน า

ข้อมูลที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการออกกลางคัน 
13.2  เชิงปริมำณ   
 - ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาครบทุกคนในกลุ่มเรียน 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน :   บ้าน หอพัก บ้านเช่า นักเรียน นักศึกษา 
 
 

  15. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             



 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.  อุดหนุน  บกศ. (35,000)    งบรำยจ่ำยอ่ืน  

ที ่ กิจกรรม ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ เก็บ นร. รวม 
1.  เยี่ยมบ้าน เยี่ยมหอพัก บ้านเช่า นักเรียน นักศึกษา    - 5,000 30,000 - 35,000 

รวม  - 5,000 30,000 - 35,000 
 รวมเป็นเงิน  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   หมำยเหต ุ  ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
 17.1  วิทยาลัย ฯ สามารถลดปัญหาผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  และการออกกลางคันของผู้เรียน 

   18.  ปัญหำและอุปสรรค :    -  
 19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 

19.1  แบบสอบถาม  
 20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง    3   ห่วง  

     1. ความพอประมาณ :   การใช้งบประมาณตามความเหมาะสม 
2. ความมีเหตุผล : การดูแลผู้เรียนต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  : การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 

              2   เงื่อนไข 
     1. ความรู้ :  ผู้ปกครองรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษา 
     2. คุณธรรม :  ผู้ปกครองเกิดความตระหนักในการให้ความร่วมมือในการดูแลผู้เรียน 

               4.  มิติ 
                   1. สังคม :        มีความร่วมมือในการดูแลผู้เรียนสร้างสังคมที่เป็นสุข 
                   2. เศรษฐกิจ :     ด าเนินงานให้มีความสมดุลตามสภาพเศรษฐกิจ 
                   3. วัฒนธรรม :    ด าเนินงานเป็นประจ าทุกภาคเรียน 
                   4. สิ่งแวดล้อม :   สร้างบรรยากาศของความร่วมมือในการดูแลผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 54 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :  ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวอุบลวดี  โล่สวุรรณ์ 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

2. สนองยุทธศำสตร์   
2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   
 ข้อ 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบงาน คุณภาพและการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :  3 มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
  หลักนิติธรรม      หลักความมีส่วนร่วม 
  หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
  หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
ข้อ 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  1. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสและมีสุนทรียภาพด้านศลิปะ ดนตรีและกีฬา 
8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  - 

ตัวบ่งชี้ที่ :  -   
8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
      ตัวบ่งชี้ที่ :  3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ   :  1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบงานคุณภาพและ
การจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 



 

 8.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  1.1 พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

กลยุทธ์ที่ :  1.1.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :   ตุลาคม  2560  - กันยายน  2561 
10.  ลักษณะโครงกำร 
   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่

11.  หลักกำรและเหตุผล 
เพ่ือให้วิทยาลัยมียาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในวิทยาลัยอย่างเพียงพอส าหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ใน
วิทยาลัยที่เจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ 
12.  วัตถุประสงค์ 

12.1 เพ่ือให้วิทยาลัยมียาสามัญประจ าบ้านและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ด้านการปฐมพยาบาลไว้บริการ
นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลการทางการศึกษา 
12.2 เพ่ือให้วิทยาลัยมีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลไว้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

13. เป้ำหมำย 
 13.1  เชิงคุณภำพ  

- นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หลังจากได้รับบริการ 

 - นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยมีสุขภาพที่ดีข้ึน
หลังจากท่ีรับบริการดูแลปฐมพยาบาล 

- นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยมีสุขภาพ ที่ดีขึ้น
หลังจากท่ีรับบริการดูแลด้านสุขอนามัย 
13.2  เชิงปริมำณ 

- นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
14. สถำนที่ด ำเนินงำน :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

 
15. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

 
 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             

 



 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.   อุดหนุน (20,000)  บกศ.  งบรำยจ่ำยอ่ืน       

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ - - 20,000 20,000 

รวม - - 20,000 20,000 
รวมเป็นเงิน (  สองหมื่นบาทถ้วน  )    หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
 17.1  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มียาและเวชภัณฑ์ไว้บริการ 

18. ปัญหำและอุปสรรค :     - 
19. กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 

 19.1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 19.2. แบบประเมินกิจกรรม 

20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 
     1. ความพอประมาณ :  - 

2. ความมีเหตุผล :       - 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การเตรยีมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ   

ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่คาดวา่จะเกิดขึ้นในอนาคต    ทั้งใกล้และไกล 
2 เงื่อนไข 

  1. ความรู ้:  ความรอบรู้เกี่ยวกับวชิาการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ        
ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

  2. คุณธรรม :  -        
 4  มิติ 
                   1. สังคม : -  
                   2. เศรษฐกิจ : - 

          3. วัฒนธรรม :  วิถีชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่
ประหยัด อดออม มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยม และบริโภคนิยม 
ซึ่งท าให้เกิดการเป็นหนี้เป็นสิน เกิดการทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น 

                   4. สิ่งแวดล้อม : - 
 
 



 

 
โครงการที่ 55 

แบบเสนอโครงกำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 
 

1.    ชื่อโครงกำร  :  จัดบริการน้ าดื่มฟรีหรือน้ าดื่มราคาประหยัด 
      ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวอุบลวดี  โล่สุวรรณ์ 
      ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. สนองยุทธศำสตร์   

2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   
 ข้อ 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบงาน คุณภาพและการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :  3 มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

  หลักนิติธรรม      หลักความมีส่วนร่วม 
  หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
  หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
ข้อ 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
    8.1 รางวัลพระราชทาน  

 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  1. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสและมีสุนทรียภาพด้านศลิปะ ดนตรีและกีฬา 

    8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  - 
ตัวบ่งชี้ที่ :  -   

    8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
      ตัวบ่งชี้ที่ :  3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

8.4 พันธกิจวิทยาลยัฯ   :  1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทกุด้าน ทั้งระบบงานคุณภาพและการจัดการทรัพยากร
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านงึหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์



 

วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
8.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  1.1 พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง    
         กลยุทธ์ที่ :  1.1.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
 9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :   ตุลาคม  2560  - กันยายน  2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
11. หลักกำรและเหตุผล 

       สภาพสังคมในปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นมาก เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนักเรียนนักศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย งานสวัสดิการจึงได้จัดท าโครงการน้ าดื่มฟรีหรือน้ าดื่มราคา
ประหยัดไว้บริการอย่างเพียงพอโดยเน้นด้านความสะอาด ปลอดภัย 

12. วัตถุประสงค์ 
 12.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีบริการตู้น้ าดื่มฟรีหรือตู้น้ าดื่มราคาประหยัด  ไว้บริการนักเรียน  

            นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
12.2 เพ่ือให้วิทยาลัยมีตู้บริการน้ าดื่มสะอาดได้มาตรฐานและราคาประหยัดไว้บริการนักเรียน  
      นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย 

13. เป้ำหมำย 
13.1 เชิงคุณภำพ  

              - นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
13.2 เชิงปริมำณ 

              - นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
14. สถำนที่ด ำเนินงำน :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
15. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             

 
 



 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งท่ีมำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.   อุดหนุน   บกศ.  งบรำยจ่ำยอ่ืน 

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1. จัดบริการน้ าดื่มฟรีหรือน้ าดื่มราคาประหยัด - - - - 

รวม - - - - 
รวมเป็นเงิน (...............................................)     หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
        17.1 วิทยาลัยมีบริการตู้น้ าดื่มสะอาดได้มาตรฐานและราคาประหยัด 
18. ปัญหำและอุปสรรค : 
 18.1 ระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัยมีปัญหา  
 

19. กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
  19.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
  19.2 แบบประเมินกิจกรรม  

 20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3  ห่วง 
                  1. ความพอประมาณ :  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง  
และผู้อ่ืน เช่น การผลิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
                  2. ความมีเหตุผล :       - 
                  3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :      - 
              2   เงื่อนไข 

1. ความรู้ :     - 
2.  คุณธรรม  สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร  ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

               4  มิติ 
                   1. สังคม : -  
                   2. เศรษฐกิจ : - 

             3. วัฒนธรรม :  วถิีชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่
ประหยัด อดออม มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยม และบริโภคนิยม 
ซึ่งท าให้เกิดการเป็นหนี้เป็นสิน เกิดการทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น 

                   4. สิ่งแวดล้อม : - 
 
 



 

 
โครงการที่ 56 

แบบเสนอโครงกำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 

1.    ชื่อโครงกำร  :  ตรวจสขุภาพนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลการทางการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวอุบลวดี  โล่สุวรรณ์ 
      ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. สนองยุทธศำสตร์   

2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   
 ข้อ 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบงาน คุณภาพและการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :  3 มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

  หลักนิติธรรม      หลักความมีส่วนร่วม 
  หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
  หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
ข้อ 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

 

7. ควำมสอดคลอ้งกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  

 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  1. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสและมีสุนทรียภาพด้านศลิปะ ดนตรีและกีฬา 
8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  - 

ตัวบ่งชี้ที่ :  -   
8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
      ตัวบ่งชี้ที่ :  3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ   :  1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบงานคุณภาพและ
การจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุง



 

ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

8.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  1.1 พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

กลยุทธ์ที่ :  1.1.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :   ตุลาคม  2560  - กันยายน  2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
  11.หลักกำรและเหตุผล 
         ตามที่วิทยาลัย มีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการตรวจสุขภาพและการตรวจสารเสพติด     ให้กับ

นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลสุขภาพของนักเรียน 
นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นปัญหา
ส าคัญของประเทศ  
12. วัตถุประสงค์ 

12.1 เพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการ และสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา คร ูและบุคลากร 
 ทางการศึกษา 

13. เป้ำหมำย 
 13.1 เชิงคุณภำพ  

 - นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลยั มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
                  ขึ้นภายหลังจากได้รับการตรวจ 

  - นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลยัได้รับค าแนะน าดูแล 
สุขภาพเบื้องต้น 
                 13.2 เชิงปริมำณ 

นักเรียน นักศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลยั มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
14. สถำนที่ด ำเนินงำน :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
15.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             

 



 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.   อุดหนุน   บกศ. (200,000)  งบรำยจ่ำยอ่ืน  

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ เก็บเงินจำกเด็ก 
1. ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลการทาง

การศึกษา 
- - - 200,000 

รวม - - - 200,000 
รวมเป็นเงิน  (สองแสนบาทถ้วน)    หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
  17.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย ได้รับการตรวจสุขภาพ และ
ค าแนะน าในการดูและสุขภาพเบื้องต้น 

18. ปัญหำและอุปสรรค :     - 
   

19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
 19.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 19.2 แบบประเมินกิจกรรม 

20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 
     1. ความพอประมาณ :  - 

2. ความมีเหตุผล :       - 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :   การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  

ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งใกล้และไกล 
             2   เงื่อนไข 

1.  ความรู ้:   ความรอบรู้เกี่ยวกับวชิาการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ        
ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

2.  คุณธรรม :  -  
               4   มิติ 
                   1. สังคม : -  
                   2. เศรษฐกิจ : - 
                   3. วัฒนธรรม :  วิถีชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่
ประหยัด อดออม มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ซึ่งท า
ให้เกิดการเป็นหนี้เป็นสิน เกิดการทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น 
                   4. สิ่งแวดล้อม : - 
 
 
 



 

โครงการที่ 57 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.    ชื่อโครงกำร  :  ประกันชีวิตนักเรียน นักศึกษา 
       ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวอุบลวดี  โล่สวุรรณ์ 
       ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. สนองยุทธศำสตร์   

2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   
 ข้อ 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบงาน คุณภาพและการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :  3 มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

  หลักนิติธรรม      หลักความมีส่วนร่วม 
  หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
  หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
ข้อ 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
    8.1 รางวัลพระราชทาน  

 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  1. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสและมีสุนทรียภาพด้านศลิปะ ดนตรีและกีฬา 

    8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  - 
ตัวบ่งชี้ที่ :  -   

    8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
      ตัวบ่งชี้ที่ :  3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

    8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ   :  1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบงานคุณภาพและการ
จัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ       
ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 



 

8.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  1.1 พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง    

กลยุทธ์ที่ :  1.1.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :   ตุลาคม  2560  - กันยายน  2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
11.หลักกำรและเหตุผล 
      ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาระบบจัดการ
บริหารอาชีวศึกษา งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดท าโครงการส่งเสริมและสร้างขวัญและก าลังใจต่อ
นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

12. วัตถุประสงค์ 
12.1 เ พ่ือเสริมสร้างสวัสดิการ และสร้างขวัญและก าลั งใจให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ครู  และบุคลากร ทางการศึกษา  

13. เป้ำหมำย 
 13.1 เชิงคุณภำพ  

 - นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย    มีหลักประกัน
ชีวิตที่ดีข้ึนภายหลังจากได้รับประกันชีวิต 
  - นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยได้รับค าแนะน าใน 
การดูแลตัวเอง 

                  13.2 เชิงปริมำณ 
- ประกันชีวิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียน นักศึกษา ครู  และ
บุคลากร ทางการศึกษา  
 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
15.  
15.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             

 



 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.   อุดหนุน   บกศ. (300,000)  งบรำยจ่ำยอ่ืน  

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ เก็บเงินจำกเด็ก 
1. ประกันชีวิตนักเรียน นักศึกษา - - - 300,000 

รวม - - - 300,000 
รวมเป็นเงิน (  สามแสนบาทถ้วน  ) 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
  17.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย ได้รับการการประกันชีวิตและ
ค าแนะน าในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
18. ปัญหำและอุปสรรค :     -   
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 

 19.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 19.2 แบบประเมินกิจกรรม 

20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง3   ห่วง 
     1. ความพอประมาณ :  - 

2. ความมีเหตุผล :       - 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :   การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  

ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งใกล้และไกล 
             2   เงื่อนไข 

3.  ความรู ้:   ความรอบรู้เกี่ยวกับวชิาการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ        
ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

4.  คุณธรรม :  -  
               4   มิติ 
                   1. สังคม : -  
                   2. เศรษฐกิจ : - 
                   3. วัฒนธรรม :  วิถีชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่
ประหยัด อดออม มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ซึ่งท า
ให้เกิดการเป็นหนี้เป็นสิน เกิดการทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น 
                   4. สิ่งแวดล้อม : - 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 58 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.     ชื่อโครงกำร  :  ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิภาพ 
       ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวอุบลวดี  โล่สวุรรณ์ 
       ฝ่ำย/แผนก/งำน :  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. สนองยุทธศำสตร์   

2.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   
 ข้อ 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบงาน คุณภาพและการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   ด้ำนที่  :  3 มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

  หลักนิติธรรม      หลักความมีส่วนร่วม 
  หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
  หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
ข้อ 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  

 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสตูรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  1. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสและมีสุนทรียภาพด้านศลิปะ ดนตรีและกีฬา 

8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  - 
ตัวบ่งชี้ที่ :  -   
8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

      ตัวบ่งชี้ที่ :  3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
     8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ   :  1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบงานคุณภาพและการ
จัดการทรัพยากรให้มีประสิทธภิาพสูงสุด โดยค านึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 



 

8.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :  1.1 พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

กลยุทธ์ที่ :  1.1.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :   ตุลาคม  2560  - กันยายน  2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
11.หลักกำรและเหตุผล 
       การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีความปลอดภัยทั้งร่างกาย และจิตใจเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับทุกคน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการด ารงชีวิต การเรียน การท างาน ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้าน
สุขภาพ และสวัสดิภาพ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
12. วัตถุประสงค์ 

12.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับความรู้ด้านสุขภาพ และ
สวัสดิภาพ 
12.2 เพ่ือจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิภาพนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในวิทยาลัย 
12.3 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ และสวัสดิภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
12.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลกรทางการศึกษาในวิทยาลัยมีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ 
12.5 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยมีสุขภาพ และสวัสดิ
ภาพที่ดีทังร่างกายและจิตใจ  

13. เป้ำหมำย 
  13.1 เชิงคุณภำพ  

            - นักเรียน  นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยมีความรู้ด้านสุขภาพ และสวสัดิภาพ 
            13.2 เชิงปริมำณ 
                  - นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพ และสวัสดิภาพ 
14. สถำนที่ด ำเนินงำน :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
15.  วิธีกำรด ำเนินงำ 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             

 
 
 
 
 



 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             

 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.   อุดหนุน   บกศ.  งบรำยจ่ำยอ่ืน  

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ เก็บเงินจำกเด็ก 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิภาพ - - - - 

รวม - - - - 
รวมเป็นเงิน (………………………………………)    หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
  17.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย ได้รับการการประกันชีวิตและ
ค าแนะน าในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
18. ปัญหำและอุปสรรค :     -   
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 

 19.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 19.2 แบบประเมินกิจกรรม 

20. วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 
     1. ความพอประมาณ :  - 

2. ความมีเหตุผล :       - 
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :   การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  

ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งใกล้และไกล 
             2   เงื่อนไข 

5.  ความรู ้:   ความรอบรู้เกี่ยวกับวชิาการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ        
ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

6.  คุณธรรม :  -  
               4   มิติ 
                   1. สังคม : -  
                   2. เศรษฐกิจ : - 
                   3. วัฒนธรรม :  วิถีชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่
ประหยัด อดออม มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ซึ่งท า
ให้เกิดการเป็นหนี้เป็นสิน เกิดการทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น 
                   4. สิ่งแวดล้อม : - 
 



 

โครงการที่ 59 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1.     ชื่อโครงกำร  : อบรมและสัมมนาการจัดท าแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน 
       ผู้รับผิดชอบ :  งานปกครอง 
       ฝ่ำย/แผนก/งำน : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. สนองยุทธศำสตร์   

2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  :  
ข้อ  1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งในระบบบริการงานคุณภาพ และจัดการ 
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท านุบ ารุง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ข้อ  2. เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสานเทคโนโลยี ที่มี
สมรรถนะเชี่ยวชาญ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
กลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะ
พลเมืองไทยพลเมืองโลก 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ  ด้ำนที ่ : การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
พลเมืองโลก 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  : 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม       หลักความมีส่วนร่วม 
   หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
   หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร  :  
              1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
              2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
              3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
              4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
              5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
              6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
              7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
              8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
              9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

         10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
           11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆ หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
           12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

7.  ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 



 

   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  

8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
ข้อประเมินที่ :  
8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  

ตัวบ่งชี้ที่ :  15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ : 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
      ตัวบ่งชี้ที่ : 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน 
      พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น   
      ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

       ตัวบ่งชี้ที่ : 6.2 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ  ข้อที่ :  1. เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งในระบบบริการงาน
คุณภาพ และจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :   ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

   พัฒนางานเดิม     งานใหม ่

11. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา   ซึ่งอาจท าให้ สถานศึกษา
ไม่สามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้การบริหารความเสี่ยงเป็นวิธีการ ส าคัญ ที่ช่วยให้ก ากับ
ดูแลกิจการเป็นไปด้วยดีโดยจะช่วยให้การบริหารงานมีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่
ท าให้เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษา ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่วิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  เช่น ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู บุคลากรภายในสถานศึกษาความสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาทความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดความเสี่ยง
ด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุการจราจร 

ความเสี่ยงจากอัคคีภัยความเสี่ยงจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือต่าง ๆ  เป็นต้น 
ปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเลียนแบบบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ  เช่น  ดารา  นักแสดง  หรือ

แม้กระทั่งเด็กในวัยเดียวกัน  ซึ่งหลายคนเกิดค่านิยมผิดๆ  โดยไปเลียนแบบจากตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องและคิดว่าถูกต้อง
สามารถท าได้  ซึ่งอาจเกิดจากการที่ไม่ได้รับค าแนะน าหรือข้อมูลที่ถูกต้อง  รวมถึงกรณีที่มีนักเรียนนักศึกษากระท า
ผิดและถูกลงโทษสถานต่างๆ  แต่ไม่มีการเผยแพร่ข่าวสารหรอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  งานปกครองจึงเห็นควรเสนอ
โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้  “สารงานปกครอง”  เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ด้านระเบียบต่างๆ   ที่
เกี่ยวข้องกับงานปกครอง  รวมถึงประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียนนักศึกษาในกรณีกระท าผิดกฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  เพ่ือมิให้ปฏิบัติตามโดยขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว และสถานศึกษา 

ปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการแต่งกายไม่เรียบร้อย ผิดระเบียบจ านวนมากจนเกิดเป็น
ค่านิยมที่ผิด  ซึ่งอาจเกิดจากความมักง่าย  ความไม่เอาใจใส่ในตนเอง  หรือการที่ไม่ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี  
ดังนั้น  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงเสนอ โครงการ CVC S.M.A.R.T. เพ่ือรณรงค์ ให้นักเรียน นักศึกษา แต่ง
กายให้เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบที่วิทยาลัยฯ ก าหนด อีกทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกที่ดี มี
บุคลิกภาพที่ดี  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

 



 

12. วัตถุประสงค์ 
12.1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง 
12.2. เพ่ือหาแนวทางในการในการลดปัญหาจากความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน 
12.3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น ผู้ปกครอง ในการแก้ไขปัญหาเยาวชน 

13. เป้ำหมำย 
 13.1 เชิงคุณภำพ  
    - นักเรียน  นักศึกษากลุ่มเสี่ยงทุกห้องทุกแผนกเข้าร่วมโครงการ 

 -  นักเรียน  นักศึกษา  ได้ทราบถึงกฎระเบียบ วินัย บทลงโทษ การกระท า ความรับผิด
ของนักเรียน นักศึกษา อย่างชัดเจน 

 -  ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและมีความเข้าใจถึง
กฎระเบียบกติกาในการประพฤติ ปฏิบัติตนภายในสถานศึกษา 

 -  นักเรียน นักศึกษา ทุกคนมีบุคลิกภาพดี 
13.2 เชิงปริมำณ  

  -  ตลอดปีงบประมาณ 2561  
14. สถำนที่ด ำเนินงำน :  ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
15. กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

 
 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             



 

16. งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.   อุดหนุน (5,000)  บกศ.  งบรำยจ่ำย 
 

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1. โครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน - - 2,000 2,000 
2. สารปกครอง - - 2,000 2,000 
3. CVC  S.M.A.R.T - - 1,000 1,000 

รวม - - 5,000 5,000 
รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน)          หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
             17.1  นักเรียนนักศึกษา ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง ประพฤติตนอยู่ ใน

กฎระเบียบวินัยของสถานศึกษา และสามารถลดปัญหาจากความเสี่ยงทั้ง 5 ด้านปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 

17.2  นักเรียน นักศึกษา ได้รับข่าวสารและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับงานปกครอง และเข้าใจถึง
กฎระเบียบของวิทยาลัย 

17.3  นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมประกวดสามารถเป็นแกนน า แบบอย่างที่ดีในการแต่งกายให้
ถูกระเบียบเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน นักศึกษา  มีบุคลิกภาพที่ดี และปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้กับ
นักเรียน นักศึกษาในเรื่องของการแต่งกายและการเคารพสถานที่ 

 18.  ปัญหำและอุปสรรค : 
18.1  ค่าใช้จ่ายตา่งๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
18.2  นักเรียน นักศึกษา อาจเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย 
18.3  นักเรียนนักศึกษาบางคนอาจมีโรคประจ าตัว 

 19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
 19.1  การสังเกต 
 19.2  แบบประเมิน 

 20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  3   ห่วง 
     1. ความพอประมาณ :  พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไป
โดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน 

2. ความมีเหตุผล :  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี 
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ 
กระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  :  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล 

              2   เงื่อนไข 
     1. ความรู้ :  มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ
ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ วางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
     2. คุณธรรม :  มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความ
เพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 



 

               4.  มิติ 
                   1. สังคม :  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตา   
                   เอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน เพ่ือ 
                   ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียน การเอารดัเอาเปรยีบกัน การมุ่งร้ายท าลายกัน 
                         2. เศรษฐกิจ :  - 
                   3. วัฒนธรรม :  - 
                   4. สิ่งแวดล้อม :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 60 
แบบเสนอโครงกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 
 

1. ชื่อโครงกำร  :   ศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน Fix It Center 
ผู้รับผิดชอบ :    งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 
ฝ่ำย/แผนก/งำน :   ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
 

2. สนองยุทธศำสตร์   
41.5 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :    

ข้อ 2  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้พอเพียงต่อความต้องการของประเทศ                                                         
41.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   

ข้อ 2  เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างหลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม 
 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ด้านเศรษฐกิจ 

 

5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 
   หลักนิติธรรม       หลักความมีส่วนร่วม 
  หลักคุณธรรม       หลักความรับผิดชอบ 
  หลักความโปร่งใส       หลักความคุ้มค่า 
 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
ข้อ 4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
ข้อ 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
 

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
41.7 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา   ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ   ด้านที่ 4 ความสัมพันธร์ะหว่างสถานศึกษา



 

กับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร   ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
 
41.8 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ :  6  ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
41.9 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ : 4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
        ตัวบ่งชี้ที่ :  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
41.10 พันธกิจวิทยาลัยฯ    พันธกิจที่ 6  :  ขยายเครือข่ายความร่วมมือการอาชีวศึกษา และ

ฝึกอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ ร่วมกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ 

 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :    ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

 

10. ลักษณะโครงกำร 
  พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
 

11. หลักการและเหตุผล 
      ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน(Fix it 

Center)และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล
รักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์ การประกอบอาชีพและ
เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการ
ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้
ยังท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ พัฒนา
สุขภาพอนามัยพ้ืนฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเสริมสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยส านักงานคณะกรรมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ 

 

 12. วัตถุประสงค์ 
      12.1.  ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะ
ช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อ
ลดรายจ่ายโดยการยึดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน 
      12.2.  ยกระดับฝีมือช่างชุมชน และพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุงและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล   และพัฒนาศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
      12.3. เพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน
ในชุมชน 
     12.4. สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ 
     12.5. ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษาการซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้
งานเครื่องมือ เครื่องจักรในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 



 

      12.6. ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีม
ช่างซ่อมประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร
ที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน 

13. เป้ำหมำย 
41.11  เชิงปริมำณ  
       - นักเรียน นักศึกษามีโอกาสออกบริการและฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่ชุมชนและ
ประชาชนทั่ว ไปอย่างน้อย ร้อยละ 60  
  - จ านวนประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสที่เข้ารับบริการวิชาชีพและฝึกทักษะได้รับบริการมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ อยู่ในระดับดี หรือผลการประเมินระดับ 4 ขึ้นไป 
41.12 เชิงคุณภำพ 

 -  ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ   
เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 

 -  ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ  และขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 

 - นักศึกษามี  ทักษะ  ประสบการณ์  และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน         
 - ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงานสร้างรายได้ 
 -  สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ             

มีประสบการณ์  มีสมรรถนะ  ความพร้อม  และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

14. สถำนที่ด ำเนินงำน :   พ้ืนที่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15. วิธีกำรด ำเนินงำน 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             



 

 
  16.  งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 

 งปม.   อุดหนุน   บกศ.  งบรำยจ่ำยอ่ืน (250,000)  สอศ. 
ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 20,000 100,000 130,000 250,000 

รวม 20,000 100,000 130,000 250,000 
รวมเป็นเงิน (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1.   เ พิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่น ให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาใน 

การออกไปปฏิบัติงานในชุมชน  
17.2.  สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ                 

มีประสบการณ์  มีสมรรถนะและความพร้อม  สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
18.  ปัญหำและอุปสรรค :      -  

      19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 
 19.1  แบบรายงานผล 
 19.2  รายงานผลการปฏิบัติงาน  

20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง3   ห่วง 
     1. ความพอประมาณ : ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียนเบียนตนเองและผู้อื่น 

              2. ความมีเหตุผล : การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยทีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
            3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  : การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และไกล 

              2   เงื่อนไข 
     1. ความรู้ : ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่

จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
                    2. คุณธรรม : มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความ

เพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

               4.  มิติ 
                   1. สังคม : เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอ้ือ

อาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
                   2. เศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน ให้มีความขยันหมั่นเพียร 

ประกอบสัมมาอาชีพ เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ ให้พ้นจากความยากจน 
                   3. วัฒนธรรม : วิถีชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ประหยัด อด

ออม มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม 
                   4. จิตใจ : เศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ  คือ พอดี  พอประมาณและพอใจในสิ่งที่

มี  ยินดีในสิ่งที่ได้  ไม่โลภ  เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มที่ตัวเอง โดยสร้างรากฐานทางจิตใจที่
มั่นคง  โดยเริ่มจากใจที่รู้จักพอ  เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา 

 
 



 

 
โครงการที่ 61 

แบบเสนอโครงกำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำฉะเชิงเทรำ 

 

1.     ชื่อโครงกำร  :   บริการวิชาชีพ 108 อาชีพ และจังหวัดเคลื่อนที่ 
       ผู้รับผิดชอบ :    งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 
       ฝ่ำย/แผนก/งำน :   ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
2. สนองยุทธศำสตร์   

2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :    
ข้อ 1  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้พอเพียงต่อความต้องการของประเทศ                                                         

2.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา   
ข้อ 2  เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างหลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม 

3. สนองมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ   มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                                              มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                                              มาตรฐานที่ 4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
4. สนองปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  :  ด้านเศรษฐกิจ 
5. สนองหลักธรรมำภิบำลและสถำนศึกษำคุณธรรม  : 

   หลักนิติธรรม    หลักความมีส่วนร่วม   หลักคุณธรรม 
   หลักความรับผิดชอบ   หลักความโปร่งใส    หลักความคุ้มค่า 

6. สนองนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย  12  ประกำร   
ข้อ 4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
ข้อ 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

7. ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 
   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
     เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

8. สนองควำมสอดคล้องกับนโยบำย  
8.1 รางวัลพระราชทาน  
 ด้านที ่1 คุณภาพนักศึกษา  ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที ่3 การบริหารจัดการ  ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร   ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา 
8.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่  :  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ :  6  ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
8.3 มาตรฐานคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ : 4  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
        ตัวบ่งชี้ที่ :  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 



 

8.4 พันธกิจวิทยาลัยฯ    พันธกิจที่ 6  :  ขยายเครือข่ายความร่วมมือการอาชีวศึกษา และ
ฝึกอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน :    ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
10. ลักษณะโครงกำร 

  พัฒนางานเดิม     งานใหม ่
11. หลักการและเหตุผล 

      ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการวิชาการและ
วิชาชีพสู่ชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  จึงมอบหมายให้งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนจัดโครงการ
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

 12. วัตถุประสงค์ 
12.1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้ 
12.2.  เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง 

13. เป้ำหมำย 
13.1  เชิงปริมำณ  
 - นักเรียน นักศึกษามีโอกาสออกบริการและฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่ชุมชนและ
ประชาชนทั่ว ไปอย่างน้อย ร้อยละ 60  

- จ านวนประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสที่เข้ารับบริการวิชาชีพและฝึกทักษะได้รับบริการมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ อยู่ในระดับดี หรือผลการประเมินระดับ 4 ขึ้นไป 
13.2 เชิงคุณภำพ 

- ประชาชนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
14. สถำนที่ด ำเนินงำน :   พ้ืนที่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
15.  วิธีกำรด ำเนินงำน   

ขั้นตอนกำรท ำงำน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ปี งบประมำณ 2561 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นกำรวำงแผน (Plan)             
1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติฯ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3. ประชุมฯ/ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (Do)             
1. จัดท ารายการขอซื้อ ขอจ้าง             
2. ด าเนินการตามโครงการ             
ขั้นตอนติดตำมประเมินผล (Check)             
1. แจกแบบสอบถาม             
2. ประเมินผล/สรุปผลการปฏิบัติงาน             
ขั้นน ำผลไปใช้ (Act)             
1. รายงานผลโครงการ             
2. ปรับปรุง/น าผลไปใช้             



 

 16.  งบประมำณ/ทรัพยำกร  และแหล่งที่มำกำรด ำเนินโครงกำร 
 งปม.   อุดหนุน   บกศ.  งบรำยจ่ำยอ่ืน  

ที ่ กิจกรรม ค่ำใช้สอย ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ รวม 
1 บริการ 108 อาชีพ - - - - 

รวม - - - - 
รวมเป็นเงิน (………………………………………………..)หมำยเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ 

17.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ : 
17.1.  ชุมชนมีความรู้ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมบริการวิชาชีพของวิทยาลัย 

18.  ปัญหำและอุปสรรค :      - 
19.  กำรติดตำมและประเมินผล  (วิธีกำรประเมิน,เครื่องมือประเมิน) 

 19.1  แบบรายงานผล 
 19.2  รายงานผลการปฏิบัติงาน  

20.  วิเครำะห์หลักแนวคิดตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 3   ห่วง 
     1. ความพอประมาณ : ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียนเบียนตนเองและผู้อื่น 

2. ความมีเหตุผล : การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยทีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

                3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี  : การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และไกล 
              2   เงื่อนไข 
                   1. ความรู้ : ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่
จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

     2. คุณธรรม : มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความ
เพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

               4.  มิติ 
                   1. สังคม : เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอ้ือ
อาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

      2. เศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน ให้มีความขยันหมั่นเพียร 
ประกอบสัมมาอาชีพ เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ ให้พ้นจากความยากจน 

         3. วัฒนธรรม : วิถีชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ประหยัด อด
ออม มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม 
      4. จิตใจ : เศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ  คือ พอดี  พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี  ยินดีใน
สิ่งที่ได้  ไม่โลภ  เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มที่ตัวเอง โดยสร้างรากฐานทางจิตใจที่มั่นคง  โดยเริ่มจากใจที่
รู้จักพอ  เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา 
 
 
 
 
 
 


