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คานา
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2561 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
จึงสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ให้เหมาะสมกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่กาหนดว่า“ให้สถานศึกษาแต่
ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการประกาศกาหนด
พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้”
ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี สังกัดสานักงานคณะ กรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงได้ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
โดยได้กาหนดพันธกิจ จานวน 3 พันธกิจ 9 กลยุทธ์ 11 แผนงาน 21 โครงการ 80 กิจกรรม เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด พร้อมนี้
สถานศึกษาได้จัดจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 โดยมุ่งหวังให้การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษา สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2562 ขึ้นครั้งนี้ ได้รับความคาแนะนาจาก
คณะกรรมการผู้นิเทศจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรง
คุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา ด้วยดี จึง
ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

สานักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2562
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ส่วนที่ 1 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจาปี ปีการศึกษา 2562
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ส่วนที่ 1
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา การวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

3.1 วิสัยทัศน์(Vision)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย ไว้ดังนี้
“จัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ค้นหาและพัฒนาสุนทรียภาพของผู้เรียน บริหารอย่างมีส่วน
ร่วม สร้างความมั่นคงให้กับบุคลากร ตอบสนองท้องถิ่นและสังคม ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจ
พอเพียง”

3.2 พันธกิจ(Mission)
เพื่อให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
กาหนด จึงได้กาหนดพันธกิจ และเป้าประสงค์(Goals) รองรับการพันธกิจ ไว้ดงั นี้
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
พันธกิจที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
พันธกิจที่ 3 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

-2เป้าประสงค์
สถานศึกษาสามารถสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้น

3.3 กลยุทธ์(Strategy)
เพื่อให้เป้าประสงค์(Goal) ตามพันธกิจบรรลุผล สถานศึกษาจึงกาหนดวิธีการดาเนินงานของแต่ละพันธ
กิจเป็นกลยุทธ์การดาเนินงาน ไว้ดังนี้
ที่
พันธกิจ
กลยุทธ์
1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีว 1 การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และสามารถ
ทางานได้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้
ระดับการศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ 2 การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะ
ความสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3

1
2 บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาและนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด และการส่งเสริมความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
อาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2

3

ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด และ
การส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
จัดให้มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่
กาหนด มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้ง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้ม แข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรและ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์
และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ
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ที่

พันธกิจ

3 ส่งเสริมความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย

กลยุทธ์
4 บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
1 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ในการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้
2 สนับสนุนการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้าง สรรค์
งานวิจัย ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี จึงได้กาหนดพันธกิจ จานวน 3 พันธกิจ 9
กลยุทธ์ 11 แผนงาน 21 โครงการ 80 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
2) เพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา
3) เพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
2. กลยุทธ์
มีจานวน 3 กลยุทธ์ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้และสามารถทางานได้ เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
2.1.1 เป้าประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
2.1.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา (จานวน 1 โครงการ )
1.1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและระบบการ
ดูแลผู้เรียน (จานวน 7 กิจกรรม)
1.1.1 กิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
1.1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1.1.3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
1.1.4 กิจกรรมโฮมรูมดูแลสวัสดิภาพและช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียน
1.1.5 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมทักษะชีวิตสาหรับผู้เรียน((ด้านสารเสพติด,เอดส์,
เพศศึกษา,การส่งเสริมผู้เรียนเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอก)
1.1.6 กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน

-52.1.3 ตัวชี้วัด
1) กระบวนการดูแลผู้เรียนให้สามารถสาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด และ
ลดปัญหาการออกกลางคัน
2) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนชั้นปี
สุดท้าย ณ เดือนพฤษภาคม ของปีการศึกษาที่มีการประเมิน
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2.2.1 เป้าประสงค์
พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และ
มีจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม
2.2.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (จานวน 2 โครงการ)
1.1) โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามบริบทของ
สถานศึกษา (จานวน 15 กิจกรรม)
1.1.1 กิจกรรมการดาเนินงานของคณะ กรรมการนักศึกษาตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
1.1.2 กิจกรรมชมรมส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ(ชมรมฟุตบอล/ชมรมฟุตซอล)
1.1.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่
1.1.4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมงานตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.1.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและการมีส่วนร่วมวันสาคัญ
1.1.6 กิจกรรมผู้เรียนร่วมรดน้าดาหัวบูรพคณาจารย์วันสงกรานต์
1.1.7 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
1.1.8 กิจกรรมการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการปลูกต้นไม้
1.1.9 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประสบ การณ์ทางวิชาชีพ และการฝึกงาน
1.1.10 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
1.1.11 กิจกรรมออกแบบโลโก้
1.1.12 กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง
1.1.13 กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1.1.14 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการรับมอบใบสาคัญทางการศึกษา
1.1.15 กิจกรรมสอนเสริมผ่านระบบออนไลน์

-62.2 โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการดาเนินงานงบเงินอุดหนุนการ
อาชีวศึกษา ( จานวน 11 กิจกรรม)
1.2.1 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาจีน
1.2.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอังกฤษ
1.2.3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพจากวิทยากร
บุคคลภายนอก
1.2.4 กิจกรรมCAMP.บูรณาการรายวิชาประยุกต์ใช้ความรู้
1.2.5 กิจกรรมค่ายคุณธรรมผู้เรียน(ปวช.1)
1.2.6 กิจกรรมค่ายฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(ชั้นปวช.2-3)
1.2.7 กิจกรรมไหว้ครู-ผูกไทด์-ติดเข็ม
1.2.8 กิจกรรมกีฬาสีสร้างสัมพันธ์
1.2.9 กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2.10 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริม สร้างประสบการณ์เรียนรู้
1.2.11 กิจกรรมบริการICT.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียน

2.2.3 ตัวชี้วัด
1) จานวนผู้เรียนของสถานศึกษาทั้งหมด
2) จานวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
3) ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอวท.
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะ ความสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2.3.1 เป้าประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในทศวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาระดับปวช. และระดับปวส. มีความสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
2.3.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 3 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ(จานวน 1 โครงการ) ได้แก่
1.1) โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษารุ่นใหม่ (จานวน 1 กิจกรรม)
1.1.1) กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่

-72) แผนงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางทักษะวิชาชีพ(จานวน 1 โครงการ)
2.1) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ (จานวน 2 กิจกรรม)
2.1.1 กิจกรรมYamaha Moto Challenge
2.1.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาการ
ระดับต่างๆ

3. แผนงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ(จานวน 2 โครงการ)
3.1 โครงการทดสอบทางการศึกษาและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (จานวน
2 กิจกรรม)
3.1.1 กิจกรรมการทดสอบV-NET
3.1.2 กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

3.2 โครงการสารวจการมีงานทาและการศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา(จานวน
1 กิจกรรม)
3.2.1 กิจกรรมการสารวจการมีงานทาและการศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา

2.3.3 ตัวชี้วัด
1) กระบวนการส่งเสริมของสถานศึกษา
2) จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
3) จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ
4) ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)
พันธกิจที่ 2 บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด และการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
อาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
2) เพื่อจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด อย่างมีคุณภาพ
3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ

-82. กลยุทธ์
มีจานวน 5 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการปรับปรุงรายวิชา กาหนดรายวิชา หรือ
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 เป้าประสงค์
ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบ การ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน(จานวน 2 โครงการ)
1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (จานวน 2 กิจกรรม)
1.1.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร/การปรับปรุงรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
7.1.2 กิจกรรมติดตาม กากับ ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร/การปรับปรุงรายวิชา

1.2 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (จานวน 6
กิจกรรม)
1.2.1 กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
1.2.2 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และการบันทึกหลังการสอน
1.2.3 กิจกรรมส่งเสริมระบบการจัดการในชั้นเรียนของครูผู้สอน
1.2.4 กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน
1.2.5 กิจกรรมสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
1.2.6 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนา

2.1.3 ตัวชี้วัด
1) ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร
2) สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาที่เปิดทาการสอน
3) มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4) มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
5) มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6) จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
7) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
8) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-99) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL, Active Learning, STEM เป็นต้น
10) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม และมีการนามาใช้
11) แผนการจัดการเรียนรู้มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด มีการ
พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้ม แข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
สามารถจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
2.2.1 เป้าประสงค์
จัดให้มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยครูได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ มี
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน
ตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2.2.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(จานวน 1 โครงการ)
1.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา(จานวน
4 กิจกรรม)
1.1.1 กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
1.1.2 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับรางวัล
1.1.3 กิจกรรมการส่งเสริมการออมและสวัสดิการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(สวัสดิการ
ด้านต่างๆและการออมทรัพย์)
1.1.4 กิจกรรมอาชีวะสัมพันธ์ 5 สถาบัน

2.2.3 ตัวชี้วัด
1) จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนเทียบกับจานวน
ครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา
2) จานวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน
3) จานวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอน ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
4) จานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน

-105) จานวนครูผู้สอนที่ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้
6) จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
7) จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียน/รายวิชาเป็น
ปัจจุบัน
8) จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
9) จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
10) จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ
11) จานวนครูที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
12) จานวนครูที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
13) จานวนครูที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการ
สอน
14) จานวนครูที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
15) ผลงานวิจัยของครู
16) จานวนครูและบุคลากรได้รับรางวัล
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2.3.1 เป้าประสงค์
จัดกระบวนการหรือเทคนิควิธีการและมีความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในการนา
นโยบายสาคัญสู่การปฏิบัติ โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.3.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม(จานวน 5 โครงการ)
1.1 โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (จานวน
6 กิจกรรม)
1.1.1 กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ของสถานศึกษา
1.1.2 กิจกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสถานศึกษา
1.1.3 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน และการสรุปรายงานผลการประกันคุณภาพ
ประจาปี

-111.1.4 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
1.1.5 กิจกรรมการประชุมครูและบุคลากร
1.1.6 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่ายและผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงานงบอุดหนุนสาหรับ
ผู้เรียน

1.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา(จำนวน 2 กิจกรรม)
1.1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานสถานศึกษา MIS
1.2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการWebsite 1.2.3) กิจกรรม

การประชุมครูและบุคลากร
1.3 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี(จำนวน 5 กิจกรรม)
1.3.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสารวจความต้องการด้านแรงงานสาหรับการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
1.3.2 กิจกรรมวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.3.3 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1.3.4 กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
1.3.5 กิจกรรมสรุปรายงานผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

1.4 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการมีส่วนร่วมการจัดการอาชีวศึกษา(จานวน
1 กิจกรรม)
1.4.1) กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการมีส่วนร่วมการจัดการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษา

1.5 โครงการบริการวิชาชีพและงานจิตอาสาเพือ่ เสริมสร้างจิตสาธารณะ(จานวน
1 กิจกรรม)
1.5.1 กิจกรรมบริการวิชาชีพและงานจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ

2.3.3 ตัวชี้วัด
1) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและจัดทามาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
2) การใช้นวัตกรรมและข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
3) การมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในนโยบายสาคัญ และมีการ
ดาเนินงาน
4) ความพร้อมในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
5) การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
6) การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7) การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8) แผนงานการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา
9) เครือข่ายความร่วมมือในการะดมทรัพยากร
10) สาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน

-1211) ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
12) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา
และการใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
2.4.1 เป้าประสงค์
มีการจัดกระบวนการหรือเทคนิควิธีการบริหารจัดการบุคลากร การพัฒนา
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
2.4.2 แผนงาน/โครงการ
มีแผนงาน 1 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานด้านการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อการอาชีวศึกษา(จานวน 3
โครงการ)
1.1 โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ ห้องฝึกปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และ
ศูนย์วิทยบริการ(จานวน 4 กิจกรรม)
1.1.1 กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาสวยงาม
1.1.2 กิจกรรม 5 ส.
1.1.3 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และ
ศูนย์วิทยบริการ
1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสังคม

1.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
บริหาร งานและการจัดการเรียนการสอน(จานวน 1 กิจกรรม)
1.2.1) กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการบริหาร งาน
และการจัดการเรียนการสอน

1.3 โครงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ(จานวน 3 กิจกรรม)
1.3.1 กิจกรรมการบริหารจัดการด้านงบประมาณตามมาตรฐานการบัญชีและการเงิน
1.3.2 กิจกรรสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อการศึกษา และสาธารณูปโภค

2.4.3 ตัวชี้วัด
1) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ ห้องสมุด ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และสิ่ง
อานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ

-132) แผนงาน โครงการพัฒนาและการดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด ระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ผู้เรียน ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน หรือผู้รับบริการโดย
การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน
3) การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้อง
ปฏิบัติงาน แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ผู้เรียน เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่กาหนด
4) สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน แหล่งการเรียนรู้
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ
สารสนเทศ และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้เรียน เอือ้ ต่อการเรียนรู้
5) สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน แหล่งการเรียนรู้
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ
สารสนเทศ และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา
2.5 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อขยายความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา
2.5.1 เป้าประสงค์
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่
ดีแก่ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ ต่อการเรียนทางสายวิชาชีพของผู้เรียน ที่
สามารถสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม นาไปสู่การพัฒนาประเทศ
2.5.2 แผนงาน/โครงการ
มี 1 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานด้านส่งเสริมความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การเรียนสายวิชาชีพ
(จานวน 2 โครงการ)
1.1 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การเรียนสายวิชาชีพ (จานวน
2 กิจกรรม)
1.1.1 กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
1.1.2 กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาทางวิชาชีพ

1.2 โครงการบริหารจัดการงบเงินอุดหนุน (จานวน 3 กิจกรรม)
1.2.1 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาหนังสือสาหรับผู้เรียน

-141.2.2 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียนสาหรับผู้เรียน
1.2.3 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาชุดนักศึกษาสาหรับผู้เรียน

2.5.3 ตัวชี้วัด
1) อัตราการเพิ่มจานวนผู้เรียน
2) การลดอัตราการออกลางคัน
3) ผู้ปกครอง ผู้เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางสายวิชาชาชีพมากขึ้น
4) ชื่อเสียงเกียรติประวัติของสถานศึกษาเป็นที่ปรากฏ
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
การจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการ
พัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้าง สรรค์ งานวิจัย
ร่วมกันระหว่างครู และผู้เรียน หรือบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
2. กลยุทธ์
มี 1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้าง สรรค์ งานวิจัย ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่
สาธารณชน
2.1.1 เป้าประสงค์
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนใน
ชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้าง สรรค์ งานวิจัย ร่วมกันระหว่างครู และผู้เรียน หรือบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
2.2.2 แผนงาน/โครงการ
มี 1 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้(จานวน 1 โครงการ)

-151.1) โครงการส่งเสริมนวัตกรรุ่นใหม่ (จานวน 3 กิจกรรม)
1.1.1 กิจกรรมสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
1.1.2 กิจกรรมงานอาชีวะวิชาการและวิชาชีพ
1.1.3 กิจกรรมส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่สาหรับนักศึกษา

2.2.3 ตัวชี้วัด
1) จานวนชิ้นงานของผู้เรียน
2) จานวนผู้เรียนที่ผลิตชิ้นงาน
3) การส่งเสริมการประกวด นาเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการในสถานศึกษา
4) การส่งเสริมให้มีการประกวดและแข่งขันในระดับต่างๆ
5) รางวัลและผลงานจากการประกวดและแข่งขันในระดับต่างๆ
6) ความเห็นต่อการนาไปใช้ประโยชน์ของชิ้นงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………..

-16ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจาปีการศึกษา 2562
(สิ้นสุด 30 เมษายน 2563)
หมวดรายรับ :
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ปวส)
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ปวช)
รายได้ค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน
รายได้เงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล
รายได้สนับสนุน
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น (ปวส)
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น (ปวช)
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่า
หนังสือเรียน)
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่า
อุปกรณ์การเรียน)
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่า
เครื่องแบบนักเรียน)
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ดอกเบี้ยรับ
รวมประมาณการรายรับ
หมวดรายจ่าย:
แผนงานบริหาร
เงินเดือนครูและผู้บริหาร
เงินเดือนบุคลากรสนับสนุน
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์
ค่าตอบแทน
ค่ารับรอง
แผนงานทั่วไป
ค่าซ่อมแซมและบารุงยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมและบารุงเครื่องใช้
สานักงาน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา

3,717,400.00
2,089,852.00
50,000.00
8,517,458.40
700,000.00
702,500.00
1,370,000.00
1,096,000.00
252,080.00
493,200.00
520,600.00
40,000.00
19,549,090.40

4,723,200.00
687,000.00
2,109,234.00
20,000.00
60,000.00
15,000.00
744,000.00
9,430.00

-17ค่าไปรษณีย์/โทรศัพท์
ค่าตรวจสอบบัญชี
ค่าวารสาร
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ค่าตาราเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์สื่อประกอบ
การเรียนการสอน
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี 2562
รวมประมาณการรายจ่าย

รายการ
ปวช
ปวส

พาณิช
416
258
674

รายหัว/เดือน 1,255.87

60,000.00
15,000.00
9,600.00
2,500,000.00
2,006,918.00
1,096,000.00
493,200.00
252,080.00
1,217,458.40
3,530,970.00
19,549,090.40

ช่าง
132
23
155

1,419.29

รวม
548
281
829
831
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โครงการและกิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
(จานวน 11 แผนงาน 21 โครงการ 80 กิจกรรม)
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1. แผนงานด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และระบบการดูแลผู้เรียน (จานวน 6 กิจกรรม)
1.1.1 กิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
1.1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1.1.3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
105,000

กรกฎาคม2562,
มกราคม 2563
กรกฎาคม2562

5,000

ทับทิม

5,000

อเนก

พฤษภาคม 2562
พฤศจิกายน2562
ตลอดปีการศึกษา

20,000

ธันยรัตน์

1.1.4 กิจกรรมโฮมรูมดูแลสวัสดิภาพและ
15,000
ช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียน
1.1.5 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมทักษะ
ตลอดปีการศึกษา
50,000
ชีวิตสาหรับผู้เรียน((ด้านสารเสพติด,เอดส์,เพศศึกษา
,การส่งเสริมผู้เรียนเข้าอบรมทั้งภายในและ
ภายนอก)
งบดาเนินการ
1.1.6 กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
มิถนุ ายน,
10,000
พฤศจิกายน2562
2. แผนงานพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (จานวน 2 โครงการ)

2.1 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามบริบท
ของสถานศึกษา(จานวน 15 กิจกรรม)

หมายเหตุ

อัญญ์มาลี
/ชนะ
เอนก

ดาเนินการ
สองภาคเรียน
ดาเนินการ
ต่อเนื่องตลอดปี
ประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนละ1ครั้ง
ดาเนินการตั้งแต่
เดือนมิถุนายน
ดาเนินการตั้งแต่
เดือนมิถุนายน

ภาชินี

ดาเนินการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง

เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
อวท.ในเดือน
มิถุนายน
ดาเนินการตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ดาเนินการตั้งแต่
เดือนมิถุนายน

332,000

2.1.1 กิจกรรมการดาเนินงานของคณะ
กรรมการนักศึกษาตามแนวทางระบอบประชา
ธิปไตย และการมีส่วนร่วม

ตลอดปีการศึกษา

6,000

ภูวเดช
กิตติมาภรณ์

2.1.2 กิจกรรมชมรมส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ(ชมรมฟุตบอล/ชมรมฟุตซอล)
2.1.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่

ตลอดปีการศึกษา

30,000

มิถุนายน 2562

10,000

สุกันญา,
ลัพธวิทย์
ภูวเดช

2.1.4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมงานตามประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ตลอดปีการศึกษา

10,000

อเนก
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2.1.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและการมีส่วน
ร่วมวันสาคัญ
2.1.6 กิจกรรมผู้เรียนร่วมรดน้าดาหัวบูรพ
คณาจารย์วันสงกรานต์
2.1.7 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตลอดปีการศึกษา

20,000

กุญชรี,ปริเยศ

เมษายน 2563

30,000

กุญชรี

ธันวาคม 2562

30,000

กุญชรี

6,000

กรกต,อเนก

40,000

เกศกนก

50,000

ภูวเดช

10,000

ภูวเดช

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ดาเนินการตั้งแต่
เดือนมิถุนายน
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ดาเนินการเดือน
พฤศจิกายน
ดาเนินการเดือน
พฤศจิกายน
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ดาเนินการ
ต่อเนื่องตลอดปี

2.1.8 กิจกรรมการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ตลอดปีการศึกษา
สิ่งแวดล้อม และการปลูกต้นไม้
2.1.9 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประสบ การณ์ ตลอดปีการศึกษา
ทางวิชาชีพ และการฝึกงาน
2.1.10 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
มิถุนายน –
กรกฎาคม 2562
2.1.11 กิจกรรมออกแบบโลโก้
ภาคเรียนที่ 2
2.1.12 กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง
2.1.13 กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน
2.1.14 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการรับมอบ
ใบสาคัญทางการศึกษา
2.1.15 กิจกรรมสอนเสริมผ่านระบบออนไลน์

ภาคเรียนที่
2/2562
ภาคเรียนที่
2/2562
กุมภาพันธ์ 2563

5,000

สุพัตรา

15,000

จิรวัฒน์

50,000

ภาชินี

กรกฎาคม2562

20,000

ปริเยศ

2.2 โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการดาเนินงานงบเงิน
อุดหนุนการอาชีวศึกษา ( จานวน 11 กิจกรรม)

800,000

2.2.1 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาจีน

ตลอดปีการศึกษา

140,000

ธีรดา

2.2.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอังกฤษ

ตลอดปีการศึกษา

50,000

ภาชินี

ตลอดปีการศึกษา

30,000

2.2.3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมอบรมให้ความรู้
ทางวิชาการและวิชาชีพจากวิทยากร
บุคคลภายนอก

ทับทิม (บัญชี).
สุพัตรา (คอม)
กรกต(ช่างยนต์)
กชกร(ค้าปลีก)

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อัญญ์มาลี
ธันยรัตน์,ทับทิม
อเนก

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรมใน
เดือนธันวาคม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

2.2.4 กิจกรรมCAMP.บูรณาการรายวิชา
ประยุกต์ใช้ความรู้
2.2.5 กิจกรรมค่ายคุณธรรมผู้เรียน(ปวช.1)

ภาคเรียนที่ 2

80,000

ภาคเรียนที่ 1

40,000

2.2.6 กิจกรรมค่ายฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม(ชั้นปวช.2-3)
2.2.7 กิจกรรมไหว้ครู-ผูกไทด์-ติดเข็ม

ตลอดปีการศึกษา

50,000

มิถุนายน 2562

20,000

พฤศจิกายน2562

150,000

กันยายน 2562
เป็นต้นไป
ภาคเรียนที่ 2

10,000

ประหลาด
,ลัพธวิทย์
กุญชรี

160,000

สุพรรษา

พฤษภาคม 2562

70,000

ฐาปณัฐ
ประภพ

2.2.8 กิจกรรมกีฬาสีสร้างสัมพันธ์
2.2.9 กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2.10 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริม
สร้างประสบการณ์เรียนรู้
2.2.11 กิจกรรมบริการICT.เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ผู้เรียน

กุญชรี
ปริเยศ
กุญชรี

3. แผนงานพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ(จานวน 1 โครงการ)
3.1 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ตลอดปีการศึกษา 50,000
สุพรรษา
ดาเนินการตั้งแต่
อาชีวศึกษารุ่นใหม่(จานวน 1 กิจกรรม)
เดือนมิถุนายน
4. แผนงานส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้(จานวน 1 โครงการ)
4.1 โครงการส่งเสริมนวัตกรรุ่นใหม่ (จานวน 3 กิจกรรม)
237,000
4.1.1 กิจกรรมสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่
4.1.2 กิจกรรมงานอาชีวะวิชาการและวิชาชีพ

สิงหาคม 2562

137,000

สุพัตรา

ภาคเรียนที่ 2

50,000

ภูวเดช

4.1.3 กิจกรรมส่งเสริมการประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่สาหรับนักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2

50,000

สุพัตรา

ดาเนินการตั้งแต่
เดือนสิงหาคม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ดาเนินการตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน

5. แผนงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางทักษะวิชาชีพ(จานวน 1 โครงการ)
5.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ (จานวน 2
150,000
กิจกรรม)
5.1.1 กิจกรรมYamaha Moto Challenge

สิงหาคม 2562

50,000

จิรวัฒน์

ดาเนินการตั้งแต่
เดือนสิงหาคม
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน

5.1.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและส่งเสริม
มกราคม 2563
การเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาการระดับต่างๆ

6. แผนงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ(จานวน 2 โครงการ)
6.1 โครงการทดสอบทางการศึกษาและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(จานวน 2 กิจกรรม)

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
100,000

หมายเหตุ

ทับทิม

ดาเนินการตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน

ดาเนินการตั้งแต่
เดือนมกราคม 2563
ดาเนินการตั้งแต่เดือน
ธันวาคม

15,000

6.1.1 กิจกรรมการทดสอบV-NET

ภาคเรียนที่ 2

10,000

อัญญ์มาลี

6.1.2 กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ภาคเรียนที่ 2

5,000

อัญญ์มาลี

6.2 โครงการสารวจการมีงานทาและการศึกษา พฤษภาคม1,000
ต่อของผู้สาเร็จการศึกษา(จานวน 1 กิจกรรม) สิงหาคม 2562
7. แผนงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน(จานวน 2 โครงการ)
7.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (จานวน 2 กิจกรรม)
10,000

สิบเอกปริเยศ

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

7.1.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร/การปรับปรุง
รายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
7.1.2 กิจกรรมติดตาม กากับ ประเมินผล และ
การพัฒนาหลักสูตร/การปรับปรุงรายวิชา

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

พฤษภาคมตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562,
มีนาคม 2563

5,000

กิตติมาภรณ์

5,000

กิตติมาภรณ์

7.2 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ (จานวน 6 กิจกรรม)

45,000

7.2.1 กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพื่อ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
7.2.2 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้และการบันทึกหลังการสอน
7.2.3 กิจกรรมส่งเสริมระบบการจัดการในชั้น
เรียนของครูผู้สอน
7.2.4 กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน

พฤษภาคม –
มิถุนายน 2562
ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา
สิงหาคม 2562,
มกราคม 2563
มีนาคม 2563

5,000

ทับทิม

5,000

ทับทิม

5,000

ทับทิม

5,000

ทับทิม

5,000

ทับทิม

สิงหาคม 2562

20,000

ทับทิม

7.2.5 กิจกรรมสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
7.2.6 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและ
การพัฒนา

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ภาคเรียนละ
1 ครั้ง
สรุปผล
ภาคเรียนละ1ครั้ง
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

-22ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินงาน
8. แผนงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(จานวน 1 โครงการ)
8.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
150,000
ทางการศึกษา(จานวน 4 กิจกรรม)
โครงการ/กิจกรรม

8.1.1 กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรเพื่อ
พัฒนาทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
8.1.2 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับ
รางวัล
8.1.3 กิจกรรมการส่งเสริมการออมและ
สวัสดิการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(สวัสดิการด้านต่างๆและการออมทรัพย์)
8.1.4 กิจกรรมอาชีวะสัมพันธ์ 5 สถาบัน

9.1.5 กิจกรรมการประชุมครูและบุคลากร
9.1.6 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงานงบอุดหนุนสาหรับ
ผู้เรียน

หมายเหตุ

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

50,000

สุกันญา

ตลอดปีการศึกษา

20,000

สุกัญญา

ตลอดปีการศึกษา

30,000

ทับทิม

มกราคม 2563

50,000

ประหลาด

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

9. แผนงานพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม(จานวน 5 โครงการ)
9.1 โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม (จานวน 6 กิจกรรม)
9.1.1 กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสถานศึกษา
9.1.2 กิจกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล
และสรุปผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสถานศึกษา
9.1.3 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน และ
การสรุปรายงานผลการประกันคุณภาพประจาปี
9.1.4 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

50,000

พฤษภาคม 2562

5,000

ไพฑูรย์

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

10,000

ไพฑูรย์

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

ธันวาคม 2562

10,000

ไพฑูรย์

มิถุนายน 2562,
พฤศจิกายน2562,
เมษายน 2563
เดือนละ 1 ครั้ง

10,000

นายประหลาด

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

10,000

กมลรัตน์

พฤษภาคม2562,
มีนาคม 2563

5,000

นายประหลาด
นางอัญญ์มาลี

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

-23ระยะเวลา
ดาเนินงาน
9.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา
(จานวน 2 กิจกรรม)
โครงการ/กิจกรรม

9.2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงาน
สถานศึกษา MIS
9.2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการ
บริหารจัดการWebsite

พฤษภาคม
2562
พฤษภาคม
2562

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปริเยศ
ฐาปณัฐ
ปริเยศ
ฐาปณัฐ

สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม
สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม

80,000
70,000
10,000

9.3 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
(จานวน 5 กิจกรรม)

45,000

9.3.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสารวจ
ความต้องการด้านแรงงานสาหรับการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี
9.3.2 กิจกรรมวางแผนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9.3.3 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคี
9.3.4 กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี
9.3.5 กิจกรรมสรุปรายงานผลการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี

พฤษภาคม2562

5,000

กชกร(ค้าปลีก)
กรกต(ช่างยนต์)

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

มิถุนายน 2562

5,000

ตลอดปีการศึกษา

20,000

กชกร(ค้าปลีก)
กรกต(ช่างยนต์)
กชกร(ค้าปลีก)

กันยายน 2562,
กุมภาพันธ์2563
มีนาคม 2563

10,000

กชกร(ค้าปลีก)

5,000

กชกร(ค้าปลีก)

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

9.4 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการมีส่วน
ตลอดปี
20,000
ร่วมการจัดการอาชีวศึกษา
การศึกษา
(จานวน 1 กิจกรรม)
9.5 โครงการบริการวิชาชีพและงานจิตอาสา
ตลอดปี
70,000
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
การศึกษา
(จานวน 1 กิจกรรม)
10. แผนงานด้านการสนับสนุนปัจจัยพืน้ ฐานเพือ่ การอาชีวศึกษา(จานวน 3 โครงการ)
10.1 โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ ห้องฝึกปฏิบัติการ
430,000
แหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ(จานวน 4 กิจกรรม)

น้าฝน
ภูวเดช

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

อเนก

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

10.1.1 กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษา
สวยงาม
10.1.2 กิจกรรม 5 ส.

น้าฝน
อเนก
อเนก

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

200,000

ตลอดปีการศึกษา

10,000
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โครงการ/กิจกรรม
10.1.3 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และศูนย์วิทย
บริการ
10.1.4 กิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้และบริการสังคม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตลอดปีการศึกษา

200,000

น้าฝน/กมลรัตน์
ประภพ/อเนก

สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

20,000

น้าฝน

สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม

70,000

ปริเยศ
ฐาปณัฐ

สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม

ไพฑูรย์
ธันยรัตน์
น้าฝน

สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม
สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม

10.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและ
ตลอดปีการศึกษา
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการบริหาร
งานและการจัดการเรียนการสอน
(จานวน 1 กิจกรรม)
10.3 โครงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ(จานวน 2 กิจกรรม)
10.3.1 กิจกรรมการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณตามมาตรฐานการบัญชีและการเงิน
10.3.2 กิจกรรสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
สื่อการศึกษา และสาธารณูปโภค

554,000

ตลอดปีการศึกษา

37,000

ตลอดปีการศึกษา

517,000

11. แผนงานด้านส่งเสริมความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การเรียนสายวิชาชีพ(จานวน 2 โครงการ)
11.1 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การเรียน
200,000
สายวิชาชีพ (จานวน 2 กิจกรรม)
11.1.1 กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
11.1.2 กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาทาง
วิชาชีพ

ตลอดปีการศึกษา

50,000

สิงหาคม62.
กุมภาพันธ์63.

150,000

11.2 โครงการบริหารจัดการงบเงินอุดหนุน (จานวน 3 กิจกรรม)

-

11.2.1 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาหนังสือสาหรับ
พฤษภาคม,
ผู้เรียน
ตุลาคม 2562
11.2.2 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน
พฤษภาคม
สาหรับผู้เรียน
2562
11.2.3 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาชุดนักศึกษาสาหรับ
พฤษภาคม
ผู้เรียน
2562
รวมทั้งสิ้น 11 แผนงาน 21 โครงการ 80 กิจกรรม

งบอุดหนุน
15 ปี
งบอุดหนุน
15 ปี
งบอุดหนุน
15 ปี

3,414,000

ฐาปณัท
ภูวเดช
สุกันญา
และคณะ

เดือนพฤษภาคม

นางภาชินี

สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม
สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม
สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม

นางน้าฝน
นางน้าฝน

สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม
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รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ
ประจาปีการศึกษา 2562

แผนงานที่ 1
แผนงานด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา

-261.ชื่อโครงการ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและระบบ
การดูแลผู้เรียน
2.ลักษณะโครงการ
โครงการที่ 1.1
3.แผนงาน
แผนงานที่ 1 แผนงานด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
4.ที่ปรึกษาโครงการ 1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ
6.หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กาหนดให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี
และแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในทศวรรษที่ 21 ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข
ภาวะที่ดี ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม ผลสรุปการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 พบว่า สถานศึกษาควรจะต้องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโดย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ทีคุณภาพสดคล้องตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
กาหนด จึงได้จัดทาโครงการนี้ ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ มีทักษะวิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสาขาวิชา
ตามหลักสูตรแต่ละระดับ
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นโดยเฉลี่ย
3) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
8.เป้าหมาย
ผู้เรียนในสาขาวิชาที่เปิดทาการสอน
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร

-276) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แผนการดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
1 กิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

กรกฎาคม2562,
มกราคม 2563
กรกฎาคม2562

5,000

ทับทิม

5,000

อเนก

3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

พฤษภาคม 2562
พฤศจิกายน2562
ตลอดปีการศึกษา

20,000

ธันยรัตน์

15,000
50,000

อัญญ์มาลี
/ชนะ
เอนก

งบดาเนินการ

ภาชินี

4 กิจกรรมโฮมรูมดูแลสวัสดิภาพและช่วยเหลือ
ผู้เรียนด้านการเรียน
5 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมทักษะชีวิต
ตลอดปีการศึกษา
สาหรับผู้เรียน((ด้านสารเสพติด,เอดส์,เพศศึกษา,การ
ส่งเสริมผู้เรียนเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอก)
6 กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
มิถนุ ายน,
พฤศจิกายน2562

10,000

หมายเหตุ
ดาเนินการ
สองภาคเรียน
ดาเนินการ
ต่อเนื่องตลอดปี
ประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนละ1ครั้ง
ดาเนินการตั้งแต่
เดือนมิถุนายน
ดาเนินการตั้งแต่
เดือนมิถุนายน
ดาเนินการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 105,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) กระบวนการดูแลผู้เรียนให้สามารถสาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด และลดปัญหาการออก
กลางคัน
2) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนชั้นปีสุดท้าย ณ เดือน
พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่มีการประเมิน
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนรายภาคเรียน
2) การประเมินผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาตามหลักสูตรแต่ละ
ระดับ
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนสูงขึ้นโดยเฉลี่ย
3) ร้อยละของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาสูงขึ้น
4) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้

-28-

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

-29-

แผนงานที 2
แผนงานพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

-301.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามบริบทของสถานศึกษา
โครงการที่ 2.1
แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกิตติมาภรณ์ ดวงเนตร
6.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต้องใช้แนวทางการพัฒนาขององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย โดยนากิจกรรมที่พัฒนาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น ปรับตัวเข้ากับ
ชุมชน หรือสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีทักษะความชานาญตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มี 2 เป้าหมาย คือ
เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข ประกอบด้วย แผนพัฒนา 5 แผน ดังนี้
1) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
2) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
3) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
4) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข ประกอบด้วยแผนพัฒนา 5 แผน ดังนี้
1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ และความสามารถทางวิชาการ
สถานศึกษาจึงได้กาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่ 1 และ2 เพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะของที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยจัดทาโครงการนี้ ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียน ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางของ อวท.
2) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา ให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น
3) เพื่อการประชาสัมพันธ์ แนะแนว เผยแพร่ผลงานในสาขาวิชาชีพที่เปิดทาการสอน
4) เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน และต่างสถานศึกษา

-315) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาของผู้เรียน
6) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ
ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
8.เป้าหมาย
ผู้เรียนทุกคนในสาขาวิชาที่เปิดทาการสอน
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แผนการดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดาเนินงาน
1 กิจกรรมการดาเนินงานของคณะกรรมการ
นักศึกษาตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย และ
การมีส่วนร่วม

ตลอดปีการศึกษา

6,000

2 กิจกรรมชมรมส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
(ชมรมฟุตบอล/ชมรมฟุตซอล)
3 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่

ตลอดปีการศึกษา

30,000

มิถุนายน 2562

10,000

4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมงานตามประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและการมีส่วนร่วมวัน
สาคัญ
6 กิจกรรมผู้เรียนร่วมรดน้าดาหัวบูรพคณาจารย์วัน
สงกรานต์
7 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

ตลอดปีการศึกษา

10,000

ตลอดปีการศึกษา

20,000

เมษายน 2563

30,000

ธันวาคม 2562

30,000

8 กิจกรรมการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน
สิ่งแวดล้อม และการปลูกต้นไม้

ตลอดปีการศึกษา

6,000

ภูวเดช
กิตติมาภรณ์

เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
อวท.ในเดือน
มิถุนายน
สุกันญา,
ดาเนินการตั้งแต่
ลัพธวิทย์
เดือนกรกฎาคม
ภูวเดช
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
อเนก
ดาเนินการตั้งแต่
เดือนมิถุนายน
กุญชรี,ปริเยศ
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
กุญชรี
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
กุญชรี
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
กรกต,อเนก ดาเนินการตั้งแต่
เดือนมิถุนายน

-32โครงการ/กิจกรรม
9 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประสบ การณ์ทาง
วิชาชีพ และการฝึกงาน
10 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีการศึกษา

40,000

เกศกนก

50,000

ภูวเดช

11 กิจกรรมออกแบบโลโก้

มิถุนายน –
กรกฎาคม 2562
ภาคเรียนที่ 2

10,000

ภูวเดช

12 กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง

ภาคเรียนที่ 2/2562

5,000

สุพัตรา

13 กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ภาคเรียนที่ 2/2562

15,000

จิรวัฒน์

กุมภาพันธ์ 2563

50,000

ภาชินี

กรกฎาคม2562

20,000

ปริเยศ

14 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการรับมอบใบสาคัญ
ทางการศึกษา
15 กิจกรรมสอนเสริมผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ดาเนินการเดือน
พฤศจิกายน
ดาเนินการเดือน
พฤศจิกายน
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ดาเนินการ
ต่อเนื่องตลอดปี

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 332,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) จานวนผู้เรียนของสถานศึกษาทั้งหมด
2) จานวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอวท.
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การประเมินผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางการประเมินของ อวท.
2) การประเมินผลการดาเนินงานของ อวท.ระดับสถานศึกษา
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เรียนสามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางของ อวท.
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพทุกสาขาวิชาบังเกิดผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์
3) มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมของผู้เรียนสู่สาธารณะในหลายช่องทาง
4) เกิดความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน และต่าง
สถานศึกษา
5) ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
6) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถของตน

-337) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกิตติมาภรณ์ ดวงเนตร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

-341.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการดาเนินงานงบเงินอุดหนุนการอาชีวศึกษา
โครงการที่ 2.2
แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอัญญ์มาลี กอสัมพันธ์
6.หลักการและเหตุผล
นโยบายของรัฐในการปฏิรูปการศึกษา โดยการสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม
โดยการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และได้กาหนดแนว
ปฏิบัติในการดาเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนให้สถานศึกษาดาเนินการอย่างสอดคล้อง สถานศึกษาจึงให้ความ
สาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยการกาหนดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร จึงสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับบริบทการจัดการเรียนการสอน
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานต้นสังกัด
2) เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของผู้เรียน
3) เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
4) เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายวิชาชีพ และเพิ่มอัตราจานวนผู้เรียนให้สูงขึ้นตามนโยบาย
8.เป้าหมาย
ผู้เรียนทุกคนในสาขาวิชาที่เปิดทาการสอน
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

-35แผนการดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาจีน

ตลอดปีการศึกษา

140,000

ธีรดา

2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอังกฤษ

ตลอดปีการศึกษา

50,000

ภาชินี

3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมอบรมให้ความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพจากวิทยากรบุคคลภายนอก

ตลอดปีการศึกษา

30,000

4 กิจกรรมCAMP.บูรณาการรายวิชาประยุกต์ใช้
ความรู้
5 กิจกรรมค่ายคุณธรรมผู้เรียน(ปวช.1)

ภาคเรียนที่ 2

80,000

ภาคเรียนที่ 1

40,000

ทับทิม (บัญชี).
สุพัตรา (คอม)
กรกต(ช่างยนต์)
กชกร(ค้าปลีก)
อัญญ์มาลี
ธันยรัตน์,ทับทิม
อเนก

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

6 กิจกรรมค่ายฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดปีการศึกษา
(ชั้นปวช.2-3)
7 กิจกรรมไหว้ครู-ผูกไทด์-ติดเข็ม
มิถุนายน 2562

50,000

8 กิจกรรมกีฬาสีสร้างสัมพันธ์

พฤศจิกายน2562

150,000

9 กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กันยายน 2562
เป็นต้นไป
ภาคเรียนที่ 2

10,000

ประหลาด
,ลัพธวิทย์
กุญชรี

160,000

สุพรรษา

พฤษภาคม 2562

70,000

ฐาปณัฐ
ประภพ

10 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริม สร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้
11 กิจกรรมบริการICT.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้เรียน

20,000

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 800,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) จานวนผู้เรียนของสถานศึกษาทั้งหมด
2) จานวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) การใช้งบประมาณสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการใช้เงินอุดหนุน
4) ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินอวท.

กุญชรี
ปริเยศ
กุญชรี

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรมใน
เดือนธันวาคม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

-3612.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) แผนงานการใช้งบประมาณเงินอุดหนุน
2) การประเมินผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางการประเมินของ อวท.
3) การประเมินผลการดาเนินงานของ อวท.ระดับสถานศึกษา
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานต้นสังกัด
2) การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของผู้เรียน
3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
4) ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายวิชาชีพ
5) อัตราจานวนผู้เรียนสูงขึ้น
6) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางอัญญ์มาลี กอสัมพันธ์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
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แผนงานที่ 3
แผนงานพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
สู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ

-381.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษารุ่นใหม่
โครงการที่ 3.1
แผนงานที่ 1 แผนงานด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพรรษา คาอิ่ม
6.หลักการและเหตุผล
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เป็นการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่และการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนที่จบอาชีวศึกษาให้มีองค์ความรู้ด้านธุรกิจ สามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการที่ตั้งตัวได้
โดยไม่จาเป็นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว เป็นการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพื้น
ฐานของเด็กอาชีวะให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้าง
สรรค์(Creative thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพและนามาต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึง
แหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพ(Career path) ให้กับผู้เรียน รวมถึงการสร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต สถานศึกษาจึงได้สนับสนุนให้จัดทาโครงการนี้ ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือสามารถพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจเดิม
3) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
8.เป้าหมาย
ผู้เรียนที่สนใจทุกสาขาวิชาที่เปิดทาการสอน
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
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แผนการดาเนินกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1 กิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
รุ่นใหม่

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตลอดปีการศึกษา

50,000

สุพรรษา

ดาเนินการตั้งแต่
เดือนมิถุนายน

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 50,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละจานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
2) ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ
3) ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน
2) การติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการ
3) การประเมินผลศูนย์บ่มเพาะตามแนวทางการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถานศึกษาดาเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นไปหลักเกณฑ์และแนวทางที่
กาหนดของหน่วยงานต้นสังกัด
2) ผู้เรียน มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม
3) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
4) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุพรรษา คาอิ่ม)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
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แผนงานที่ 4
แผนงานส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและชุมชน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

-411.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการส่งเสริมนวัตกรรุ่นใหม่
โครงการที่ 4.1
แผนงานที่ 4 แผนงานด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพัตรา วงษ์ยอด
6.หลักการและเหตุผล
สถานศึกษามีการส่งเสริมใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้าง สรรค์ งานวิจัย ร่วมกันระหว่างครู และ
ผู้เรียน หรือบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่
สาธารณชน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสาธารณะได้ตรงจุด รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการวิจัย และการประดิษฐ์คิดค้นในระดับพื้นที่/ชุมชน หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สถานศึกษาจึงได้
สนับสนุนให้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
2) เพื่อส่งเสริมให้มีการประกวด นาเสนอผลงานของผู้เรียนทั้งภายในสถานศึกษา และหน่วยงาน
ภายนอก
3) เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
8.เป้าหมาย
ผู้เรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ 2-3 และระดับชั้นปวส.ชั้นปี่ที่1-2 ทุกสาขาวิชา
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

-42แผนการดาเนินกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1 กิจกรรมสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่
2 กิจกรรมงานอาชีวะวิชาการและวิชาชีพ

ระยะเวลาดาเนินงาน
สิงหาคม 2562

งบประมาณ
137,000

ผู้รบั ผิดชอบ
สุพัตรา

ภาคเรียนที่ 2

50,000

ภูวเดช

3 กิจกรรมส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่สาหรับนักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2

50,000

สุพัตรา

หมายเหตุ
ดาเนินการตั้งแต่
เดือนสิงหาคม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ดาเนินการตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 237,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1)
2)
3)
4)

จานวนผู้เรียนที่ผลิตนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
จานวนชิ้นงานของผู้เรียนที่ผลิตขึ้น
การประกวดและการนาเสนอผลงานในระดับสถานศึกษา
รางวัลและผลงานจาการประกวดในระดับต่างๆ

12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การประเมินผลผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
2) การติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์
3) การนาเสนอผลงาน หรือการจัดนิทรรศการผลงานของผู้เรียน
4) รางวัลที่ได้รับจากระดับต่างๆ

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เรียนร่วมกันสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2) ผู้เรียนส่งผลงานเข้าประกวด นาเสนอผลงานภายในสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่การคัดเลือกประกวดและแข่งขัน
ในระดับที่สูงขึ้น
3) ผู้เรียนและคนในชุมชนได้รับการพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
4) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับ
4.1) มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1.2
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
4.2) มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ และประเด็นที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุพัตรา วงษ์ยอด)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
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แผนงานที่ 5
แผนงานส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางทักษะวิชาชีพ

-441.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ
โครงการที่ 5.1
แผนงานที่ 5 แผนงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางทักษะวิชาชีพ
1.ดร.พิทักษ์
2.ดร.ธิติ
3.ดร.ณภณัฐ
4.นายประหลาด

มหบุญพาชัย
มหบุญพาชัย
เสาวยงค์
จันทะโก

ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ
6.หลักการและเหตุผล
การอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สามารถออกไปประกอบ อาชีพและ
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความมั่งคงในอาชีพ ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม ตรงตามความต้องการ
ของภาคประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ ในการปฏิบัติงานในอาชีพต่างๆ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กาหนด สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ โดยการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ
วิชาชีพสามารถเข้าสู่เวทีการประกวดและการแข่งขันในระดับต่างๆตามประเภทวิชาชีพ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมในชมรมวิชาชีพตามความสนใจและความถนัด ที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงวิชาชีพใน
อนาคตต่อไป จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น

7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในทักษะวิชาชีพที่สามารถนาไปใช้ในประกอบอาชีพและการ
ดารงชีวิตที่เป็นประโยชน์
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความรู้และความสามารถทางทักษะวิชาชีพ
3) เพื่อส่งเสริมผู้เรียนเข้าสู่เวทีการประกวดและการแข่งขัน

8.เป้าหมาย
ผู้เรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ 2-3 และระดับชั้นปวส.ชั้นปี่ที่1-2 ทุกสาขาวิชา

9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

แผนการดาเนินกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1 กิจกรรมYamaha Moto Challenge
2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการเข้า
แข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาการระดับต่างๆ

ระยะเวลาดาเนินงาน งบประมาณ
สิงหาคม 2562
50,000
มกราคม 2563

100,000

ผู้รบั ผิดชอบ
จิรวัฒน์
ทับทิม

หมายเหตุ
ดาเนินการตั้งแต่
เดือนสิงหาคม
ดาเนินการตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน

-4510.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 250,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) รางวัลและผลงานจากการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาการในระดับและประเภทต่างๆ
2) ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกวดและการแข่งขัน
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การประเมินผลผู้เรียนจากกิจกรรมการสอนเสริม
2) การคัดเลือกผู้เรียนสาขาวิชาต่างๆในระดับสถานศึกษาเข้าสู่เวทีการประกวดและแข่งขันระดับ
จังหวัด ภาค ประเทศ
3) การสรุปผลการดาเนินกิจกรรม
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เรียนความรู้ ความสามารถในทักษะวิชาชีพสามารถนาไปใช้ในประกอบอาชีพและการดารงชีวิตที่
เป็นประโยชน์
2) ผู้เรียนได้แสดงออกทางความรู้และความสามารถทางทักษะวิชาชีพ
3) ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนเข้าสู่เวทีการประกวดและการแข่งขันในระดับต่างๆ
4) รางวัลและผลงานจากการแข่งขัน
4) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

-46-

แผนงานที่ 6
แผนงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

-471.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการทดสอบทางการศึกษาและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการที่ 6.1
แผนงานที่ 6 แผนงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอัญญ์มาลี กอสัมพันธ์
6.หลักการและเหตุผล
การทดสอบทางการศึกษา เป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่
สถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและ นักศึกษา ผลการทดสอบ V-NET เพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของครู อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สูงขึ้นได้ รวมทั้งการนาผลไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ คือ ข้อกาหนดคุณลักษณะของผู้เรียนด้านวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกากับดูแล
ตรวจสอบ และประกันคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา โดยการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยการทดสอบความรู้
ความสามารถ สมรรถนะ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการใช้เครื่องมือและ
วิธีการที่เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา
สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญต่อการทดสอบทางการศึกษาและการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อทดสอบและประเมินความรู้ ทักษะ และความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
2) เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3) เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
8.เป้าหมาย
ผู้เรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ 3 และระดับชั้นปวส.ชั้นปี่ที่ 2 ทุกสาขาวิชา
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

-48แผนการดาเนินกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1 กิจกรรมการทดสอบV-NET

ภาคเรียนที่ 2

10,000

อัญญ์มาลี

2 กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ภาคเรียนที่ 2

5,000

อัญญ์มาลี

หมายเหตุ
ดาเนินการตั้งแต่
เดือนมกราคม 2563
ดาเนินการตั้งแต่เดือน
ธันวาคม

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 15,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ผลการทดสอบV-NET
2) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การประเมินผลผู้เรียนจากผลการทดสอบV-NET
2) การประเมินผลผู้เรียนจากผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการทดสอบและประเมินผลความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ตามสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
2) สถานศึกษานาผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3) มีการนาผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) นาผลการทดสอบและการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรายงานผลการประเมินภายในต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และเตรียมรับการประเมินภายนอก
5) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางอัญญ์มาลี กอสัมพันธ์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

-491.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการสารวจการมีงานทาและการศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
โครงการที่ 6.2
แผนงานที่ 6 แผนงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ สิบเอกปริเยศ จันทะโก
6.หลักการและเหตุผล
ตัวชี้วัดสาคัญประการหนึ่ง ของคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา คือ
การที่ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น สถานศึกษาจึงมิใช่มีหน้าที่สร้าง
คุณภาพผู้เรียนให้สาเร็จการศึกษาแล้วหมดภารกิจตามบทบาทหน้าที่
แต่จะต้องมีหน้าที่คอยติดตามผลของ
ผู้เรียนด้านการมีงานทาที่สามารถตอบโจทย์ให้กับสถานประกอบการถึงความมีสมรรถนะตรงกับความต้องการ
ของของสถานประกอบการด้วย ขณะเดียวกันการสาเร็จการศึกษาทางวิชาชีพในระดับใดระดับหนึ่งอาจจะยังไม่
สิ้นสุดต่อการพัฒนาทางด้านอาชีพ
ผู้เรียนจึงจาเป็นต้องศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง
หน้าที่ของสถานศึกษาจึงต้องมีการสารวจผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาแล้วงานทา หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้สาเร็จการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือสถาน
ประกอบการ รวมถึงสถานศึกษาที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าเรียนต่อจะได้มีการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้อย่าง
สอดคล้องกับการพัฒนาคนให้ทันต่อการพัฒนางานในอนาคต สถานศึกษาจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อสารวจจานวนผู้เรียนที่มีงานทาและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2) เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการทางานในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ
และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3) เพื่อสร้างความผูกพันเชื่อมโยงอันดีระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน สถานศึกษาและครูอาจารย์
8.เป้าหมาย
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่ 3 และระดับชั้นปวส.ชั้นปี่ที่ 2 ทุกสาขาวิชาในปีที่ผ่านมา ที่มีงาน
ทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

-50แผนการดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
ดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมสารวจการมีงานทาและการศึกษา
ต่อของผู้สาเร็จการศึกษา

พฤษภาคมสิงหาคม 2562

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1,000

สิบเอกปริเยศ

หมายเหตุ
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 1,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) กระบวนการหรือรูปแบบการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
2) จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.ในปีที่ผ่านมา มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ
3) ผลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.ในปีที่ผ่านมา มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การสารวจผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
2) การสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางาน ผู้รับบริการจาก
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ และสถานศึกษาที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทาให้ทราบถึงจานวนผู้เรียนที่มีงานทาและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2) ทราบถึงความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการทางานในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ และ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3) การสร้างความผูกพันเชื่อมโยงอันดีระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน สถานศึกษาและครูอาจารย์
4) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(สิบเอกปริเยศ จันทะโก)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

-51-

แผนงานที่ 7
แผนงานด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน

-521.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
โครงการที่ 7.1
แผนงานที่ 7 แผนงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกิตติมาภรณ์ ดวงเนตร
6.หลักการและเหตุผล
สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติ(Performance) ภายใตเงื่อนไข
(Condition) โดยใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่ระบุไว ใหไดมาตรฐาน(Standard) ตามเกณฑการปฏิบัติ
(Performance Criteria) และมีหลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ใหประเมินผลและตรวจสอบได หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ จึงยึดความสามารถของผูเรียนเปนหลัก การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดนี้ จะมีการกาหนดเกณฑ
ความสามารถที่ผูเรียนพึงปฏิบัติได้ เพื่อประกันวาผูที่จบการศึกษาระดับหนึ่งๆ จะมีทักษะและความสามารถ
ในดานตางๆตามที่ตองการ เปนหลักสูตรที่มงุ พัฒนาในดานทักษะ ความสามารถ เจตคติและคานิยม อันจะมี
ประโยชนตอชีวิตประจาวันและอนาคตของผูเรียนในอนาคต
หลักสูตรนี้มีโครงสรางแสดงใหเห็นถึงเกณฑ
ความสามารถในดานตางๆ ที่ตองการใหผูเรียนปฏิบัติในแตละระดับการศึกษา และในแตละระดับชั้น ทักษะ
และความสามารถจะถูกกาหนดใหมีความตอเนื่องกัน โดยใชทักษะและความสามารถที่มีในแตละระดับเปนฐาน
สาหรับเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในระดับตอไป การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะจึงมีความจาเป็นต่อ
การพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา สถานศึกษาจึงได้สนับสนุนให้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
2) เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานอาชีพตางๆไดเมื่อจบหลักสูตร และผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามสมรรถนะที่กาหนดได้
8.เป้าหมาย
ผู้เรียนทุกระดับ/ทุกสาขาวิชา
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

-53แผนการดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
ดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร/การปรับปรุงรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการ
2 กิจกรรมติดตาม กากับ ประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร/การปรับปรุงรายวิชา

พฤษภาคมตุลาคม 2562
ตุลาคม 2562,
มีนาคม 2563

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
5,000

กิตติมาภรณ์

5,000

กิตติมาภรณ์

หมายเหตุ
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 10,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) จานวนรายวิชาที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
3) การนาหลักสูตรไปใช้
4) การประเมินผลการใช้หลักสูตร
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การประเมินการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ
2) การประเมินการใช้หลักสูตร
3) การประเมินการเรียนของผู้เรียน
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
2) มีการปรับปรุงรายวิชาที่สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
3) ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานอาชีพตางๆไดเมื่อจบหลักสูตร และผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามสมรรถนะที่กาหนดได้
4) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.1 ด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกิตติมาภรณ์ ดวงเนตร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

-541.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการที่ 7.2
แผนงานที่ 7 แผนงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ
6.หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ วิธีการสาคัญที่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้
เกิดคุณลักษณะต่างๆ ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและ
ความต้องการของตนเองและได้พัฒ นา ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากปรัชญา
การศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู้ ๆ ที่พั ฒนามาอย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม
ต้องการอย่างได้ผล การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นการจัดการบรรยากาศ จัดกิจกรรม จัดสื่อจัดสถานการณ์
ฯลฯ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ผู้สอนจึงมีความจาเป็นที่จะต้องรู้จักผู้เรียนให้ครอบคลุมอย่าง
รอบด้าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปเป็นพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ
ผู้เรียน สาหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้อาจทาได้หลายวิธีการและหลายเทคนิค ดังนั้นในการ
จัดการเรียนรู้แต่ละครั้งแต่ละเรื่อง ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจเป็น
ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเอง และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
สถานศึกษาเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ครูมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน (supporter) และเป็นแหล่งความรู้(resource person) ของ
ผู้เรียน ผู้เรียนจะรับผิดชอบตั้งแต่เลือกและวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมใน การเลือกและจะ
เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการศึกษาค้นคว้า รับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
2) เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดทาแผนการเรียนและบันทึกหลังการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดย
คานึงถึงสิ่งที่สอน(เนื้อหา) และวิธีที่ใช้สอน(เทคนิคการสอน)
3) เพื่อให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการและควบคุมชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ศึกษา วิจัย ค้นคว้าและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
8.เป้าหมาย
ครูผู้สอนทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้ทาการสอนในปีการศึกษา 2562
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม

-553) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แผนการดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
1 กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพื่อพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้
2 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้และการบันทึกหลังการสอน
3 กิจกรรมส่งเสริมระบบการจัดการในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน
4 กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน
5 กิจกรรมสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
6 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและการ
พัฒนา

พฤษภาคม –
มิถุนายน 2562
ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปี
การศึกษา
สิงหาคม 2562,
มกราคม 2563
มีนาคม 2563

5,000

ทับทิม

5,000

ทับทิม

5,000

ทับทิม

5,000

ทับทิม

5,000

ทับทิม

สิงหาคม 2562

20,000

ทับทิม

หมายเหตุ
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ภาคเรียนละ
1 ครั้ง
สรุปผล
ภาคเรียนละ1ครั้ง
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 45,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละจานวนครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตรงตามสาขาวิชา
2) จานวนครูผู้สอนที่มีความรู้ตรงกับสาขาวิชาที่ทาการสอนและได้รับการพัฒนาความรู้
3) จานวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
4) งานวิจัยของครู
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การประเมินผลการเรียนการสอนของผู้เรียน
2) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอน
3) การประเมินผลการสอนของครู
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2) ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนและบันทึกหลังการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยคานึงถึงสิ่งที่สอน
(เนื้อหา) และวิธีที่ใช้สอน(เทคนิคการสอน)

-563) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการและควบคุมชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ครูผู้สอนมีงานวิจัย ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
5) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.1 ด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
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แผนงานที่ 8
แผนงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-581.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการที่ 8.1
แผนงานที่ 8 แผนงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกันญา ขุมเพชร
6.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นกระบวนการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่องตามช่วงอาชีพครูเพื่อความมั่นใจ ว่า
ครูจะมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานท่ามกลางการเปลื่ยนแปลงของสังคม
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้และการสอน หน้าที่และความ
รับผิดชอบของครูเป็นส่วนสาคัญยิ่งในการประกอบวิชาชีพครูและการดารงความเป็นครูของครูแต่ละคน งานครู
อาจกาหนดได้ว่ามี 3 อย่าง คืองานสอนเป็นหน้าที่ครูที่มุ่งไปที่ศิษย์ในด้านการให้ข้อมูลการให้เนื้อหาความรู้ งาน
อบรมเป็นการจัดกระบวนการเรียนให้ศิษย์ได้มีประสบการณ์ต่างๆที่ครูวางแผนไว้เพื่อให้ศิษย์เติบโตและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และงานพัฒนาศิษย์ครูมีหน้าที่และความรับผิดชอบมากมายทั้งงานที่ต้องสัมผัสกับ
บุคคลภายนอกโรงเรียนและรวมถึงตัวครูเองด้วย
บุคลากรทางการศึกษา เป็นพลังส่วนหนึงของบุคลในสถานศึกษาที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านต่าง
ของครูผู้สอน และเป็นบุคคลเชื่อมโยงการทางานระหว่างผู้บริหาร ครู และส่วนงานฝ่ายต่างๆในสถานศึกษา ซึ่งมี
หน้าที่และความรับผิดชอบมากมายเช่นเดียวกับครูผู้สอน
สถานศึกษาจึงให้ความสาคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานาผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
4) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่
8.เป้าหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม

-593) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แผนการดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
1 กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาทาง
วิชาชีพไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
2 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับรางวัล

ตลอดปีการศึกษา

50,000

สุกันญา

ตลอดปีการศึกษา

20,000

สุกัญญา

3 กิจกรรมการส่งเสริมการออมและสวัสดิการตาม ตลอดปีการศึกษา
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(สวัสดิการด้านต่างๆ
และการออมทรัพย์)
4 กิจกรรมอาชีวะสัมพันธ์ 5 สถาบัน
มกราคม 2563

30,000

ทับทิม

50,000

ประหลาด

หมายเหตุ
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 150,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชา
วิชาชีพ
2) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
3) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
5) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การประเมินผลการปฏิบัติของครูและบุคลากรเป็นรายบุคคล
2) การตรวจสอบผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
3) การตรวจสอบผลงานของที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตามแผนงานของตน
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษานาผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
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4) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่
5) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.3 ด้านการ
บริหารจัดการ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสุกันญา ขุมเพชร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
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แผนงานที่ 9
แผนงานพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

-621.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
โครงการที่ 9.1
แผนงานที่ 9 แผนงานพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช
6.หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ
ประกาศใช้ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และมีการปรับปรุงมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้เหมาะสมกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่กาหนดว่า“ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้”
ในปีการศึกษา 2562 วิสถานศึกษา ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(ฉบับ
ปรับปรุง) ปีการศึกษา 2562 เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561ดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการนี้
ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อปรับปรุงและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี ให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพื่อการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2) เพื่อกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
3) เพื่อการประกันคุณภาพภายใน และการสรุปรายงานผลการประกันคุณภาพประจาปี
8.เป้าหมาย
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร

-636) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แผนการดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ดาเนินงาน
1 กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสถานศึกษา
2 กิจกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผลและ
สรุปผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสถานศึกษา
3 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน และการ
สรุปรายงานผลการประกันคุณภาพประจาปี
4 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พฤษภาคม 2562

5,000

ไพฑูรย์

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

10,000

ไพฑูรย์

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

ธันวาคม 2562

10,000

ไพฑูรย์

10,000

นายประหลาด

5 กิจกรรมการประชุมครูและบุคลากร

มิถุนายน 2562,
พฤศจิกายน2562,
เมษายน 2563
เดือนละ 1 ครั้ง

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

10,000

กมลรัตน์

6 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่ายและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงานงบอุดหนุนสาหรับผู้เรียน

พฤษภาคม2562,
มีนาคม 2563

5,000

นายประหลาด
นางอัญญ์มาลี

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 50,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ประจาปีการศึกษา 2562
2) แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
3) สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
4) รายงานประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2562
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาต่อแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการประจาปี
2) การประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาปี
3) การประเมินคุณภาพภายในประจาปีของสถานศึกษา
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา 2562และ
แผนปฏิบัติการประจาปี ประจาปีการศึกษา 2562

-642) สถานศึกษามีผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
3) สถานศึกษามีการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน และการสรุปรายงานผลการประกันคุณภาพ
ประจาปีการศึกษา 2562
4) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.3 ด้านการ
บริหารจัดการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

-651.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา
โครงการที่ 9.2
แผนงานที่ 9 แผนงานพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ สิบเอกปริเยศ จันทะโก
6.หลักการและเหตุผล
สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการหล่อหลอม สร้างคนออกไปรับใช้สังคม ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง โดยมีบทบาทเป็นผู้นา ที่จะสามารถนาผู้อื่นให้สามารถทางานบรรลุ
เป้าหมายและประสบความสาเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีคุณลักษณะในการใช้ทักษะการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม มีความรู้ในหลักการบริหาร หลักธรรมาภิบาล การสร้างทีมงาน จิตวิทยาชุมชน ความเป็นผู้นาทาง
วิชาการ มีความรอบรู้ มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การจัดการศึกษา
การบริหารงานใดๆ จะเกิดประสิทธิผลได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารมีภาวะผู้นา กระจายความรับผิดชอบ อย่างเป็นธรรม
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยต้องใช้ภาวะผู้นาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิผล
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดขึ้น โดยการที่ผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา ชุมชน สังคม องค์กร
เอกชน องค์กรภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมภาคภูมิใจอันจะ
บังเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม สถานศึกษาจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาคัญและการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
3) เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
8.เป้าหมาย
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

-66แผนการดาเนินกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานสถานศึกษา MIS พฤษภาคม
2562
2 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหาร พฤษภาคม
จัดการWebsite
2562

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

70,000

ปริเยศ
ฐาปณัฐ
ปริเยศ
ฐาปณัฐ

สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม
สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม

10,000

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 80,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละจานวนครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาคัญ
2) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3) สรุปผลการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4) ความสาเร็จของการดาเนินงานงบเงินอุดหนุนสาหรับผู้เรียน
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ
2) ผลสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
3) ผลสรุปการประชุมครูและบุคลากรประจาเดือน
4) ผลสรุปการดาเนินงานตามนโยบายเงินอุดหนุนสาหรับผู้เรียน
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขอสถานศึกษา
2) ครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาคัญและการดาเนินงานแบบมี
ส่วนร่วม
3) ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดาเนินงานอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
4) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.3 ด้านการ
บริหารจัดการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(สิบเอกปริเยศ จันทะโก)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

-671.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการที่ 9.3
แผนงานที่ 9 แผนงานพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกชกร ไทยไชยยนต์
6.หลักการและเหตุผล
การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลง ระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีได้รับความนิยมและได้รับสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทา
ให้ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ความสนใจและมาสมัครเรียนเพิ่มขึ้น ทวิภาคี จึงเสมือน
ฟันเฟืองที่สอดรับของทั้งภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจและสังคม ที่เอื้อต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการอาชีวศึกษา
เป็นการจุดประกายให้เยาวชนได้คิดใหม่ เดินสู่เส้นทางใหม่ที่ตอบโจทย์ความสาเร็จของการศึกษา นั่นคือ การมี
งานทา มีรายได้ และมีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ สร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและ
ประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่สาคัญ เรียน“อาชีวศึกษาทวิภาคี”คนเป็นฝ่ายเลือกงาน” มิใช่ “งานเป็น
ฝ่ายเลือกคน” จากความสาคัญดังกล่าว สถานศึกษาจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดทาการสอน
2) สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเตรียมกาลังคนทางด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน
3) สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นเข้าศึกษาต่อในระบบทวิภาคี
4) เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในการประกอบอาชีพ การจ้างงานและอาชีพอิสระ
8.เป้าหมาย
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม

-685) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แผนการดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสารวจความ
ต้องการด้านแรงงานสาหรับการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี
2 กิจกรรมวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
3 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
4 กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
5 กิจกรรมสรุปรายงานผลการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี

หมายเหตุ

พฤษภาคม2562

5,000

กชกร(ค้าปลีก)
กรกต(ช่างยนต์)

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

มิถุนายน 2562

5,000

ตลอดปีการศึกษา

20,000

กชกร(ค้าปลีก)
กรกต(ช่างยนต์)
กชกร(ค้าปลีก)

กันยายน 2562,
กุมภาพันธ์2563
มีนาคม 2563

10,000

กชกร(ค้าปลีก)

5,000

กชกร(ค้าปลีก)

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 45,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเปิดขยายจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในสาขาวิชาที่มี
ความพร้อม
2) ร้อยละจานวนผู้เรียนระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น
3) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเป็นไปตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด 5 ขั้นตอน
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการ
2) การประเมินผลผู้เรียนในระบบทวิภาคี
3) การสรุปผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) จานวนสถานประกอบการที่เข้ามามีส่วนร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาวิชาที่
สถานศึกษาเปิดทาการสอนเพิ่มขึ้น
2) สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการมีการดาเนินงานเตรียมกาลังคนทางด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
3) สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการมีกระบวนการและแผนงานรองรับเยาวชนที่สาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษาต่อในระบบทวิภาคี

-694) ผู้เรียนมีแนวทางการประกอบอาชีพ ได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการ และมีอาชีพอิสระ
5) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกชกร ไทยไชยยนต์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

-701.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ทีป่ รึกษาโครงการ

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการมีส่วนร่วมการจัดการอาชีวศึกษา
โครงการที่ 9.4
แผนงานที่ 9 แผนงานพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางน้าฝน หญ้าลาบ
6.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 58 กาหนดให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ด้านงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษา การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการอาชีวศึกษา ต้องให้ความสนใจในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาและระบบบริหารทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
เพราะเป็นแนวทาง
สาคัญอันจะนาองค์กรทางการศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง จากความสาคัญดังกล่าว
สถานศึกษาจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อระดมทรัพยากรทุกด้านจากบุคคล องค์กร หน่วยงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการจัดการ
อาชีวศึกษาตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
2) เพื่อสร้างโอกาสและความทัดเทียมในการได้รับการศึกษาทางวิชาชีพแก่ผู้เรียน
8.เป้าหมาย
1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
2) บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

-71แผนการดาเนินกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1 กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการมีส่วนร่วมการ
จัดการอาชีวศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตลอดปีการศึกษา

20,000

น้าฝน
ภูวเดช

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 20,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) แผนงาน/โครงการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายใน และหรือ
ต่างประเทศ
2) เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3) จานวนสาขางานทั้งหมดของสถานศึกษา
4) จานวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ และ
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
5) ผลการระดมทรัพยากร
6) ผลการประเมินการดาเนินงานตามแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การสรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
2) การประเมินการดาเนินงานโดยใช้แบบประเมิน
3) การนาผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทุกด้านจากบุคคล องค์กร หน่วยงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการ
จัดการอาชีวศึกษาตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
2) ผู้เรียนได้รับโอกาสและความทัดเทียมในการได้รับการศึกษาทางวิชาชีพเป็นไปตามหลักศูตร
3) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางน้าฝน หญ้าลาบ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

-721.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการบริการวิชาชีพและงานจิตอาสาเพือ่ เสริมสร้างจิตสาธารณะ
โครงการที่ 9.5
แผนงานที่ 9 แผนงานพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอเนก เมืองฉาย
6.หลักการและเหตุผล
การบริการเป็นภารกิจแบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดี โดยอาศัยพื้นฐานการเรียนรู้ให้มีศักยภาพในการช่วยเหลือตัวเอง โดยใช้ความรู้และ
ความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างหรือเสริมประเสริมประสบการณ์ในการประยุกต์วิชาการให้
เหมาะสม
งานจิตอาสา หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ พร้อมจะเสียสละเวลา
ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ ลงแรง ร่วมใจ ในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
สังคม ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม
จิตสานึกสาธารณะ คือการรู้จักเอาใจใส่ เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ มีความสานึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด รับผิดชอบ เน้น
ความเรียบร้อย ประหยัด
การพัฒนาผู้เรียนให้รู้จัดการให้บริการทางวิชาชีพด้วยกิจกรรมด้านจิตอาสา จึงเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่สังคมพึงประสงค์เมื่อสาเร็จการศึกษา สถานศึกษาจึงให้ความสาคัญต่อการบริการวิชาชีพและ
งานจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
2) เพื่อให้ครู บุคลากร และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาชีพและกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน
8.เป้าหมาย
ครู และผู้เรียนทุกคนในสาขาวิชาที่เปิดทาการสอน
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

-73แผนการดาเนินกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1 กิจกรรมบริการวิชาชีพและงานจิตอาสา
เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตลอดปีการศึกษา

70,000

อเนก

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 70,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
2) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน
3) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
4) มีการใช้นวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
2) การประเมินผลการดาเนินกิจกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
2) ครู บุคลากร และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาชีพและกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน
5) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายอเนก เมืองฉาย)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

-74-

แผนงานที่ 10
แผนงานด้านการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน
เพื่อการอาชีวศึกษา

-751.ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ ห้องฝึกปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้
และศูนย์วิทยบริการ
2.ลักษณะโครงการ
โครงการที่ 10.1
3.แผนงาน
แผนงานที่ 10 แผนงานด้านการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพือ่ การอาชีวศึกษา
4.ที่ปรึกษาโครงการ 1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอเนก เมืองฉาย
6.หลักการและเหตุผล
อาคาร สถานที่ ห้องฝึกปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการ เป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญของการ
จัดการศึกษา ในการอานวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้เรียน สามารถเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
พร้อมต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
สถานศึกษาจึงมีการพัฒนาและดูแล ปรับปรุง จัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ด้วย
ความสาคัญนี้สถานศึกษาจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ
2) เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมร่วมกัน
8.เป้าหมาย
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนทุกคน
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แผนการดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลา
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดาเนินงาน
1 กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาสวยงาม

ตลอดปีการศึกษา

200,000

น้าฝน
อเนก

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม

-76ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
2 กิจกรรม 5 ส.
3 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และศูนย์วิทยบริการ
4 กิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
และบริการสังคม

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

10,000

อเนก

ตลอดปีการศึกษา

200,000

ตลอดปีการศึกษา

20,000

น้าฝน/กมลรัตน์
ประภพ/อเนก
น้าฝน

สรุปผลเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม
สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม
สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 430,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ และสิ่ง
อานวยความสะดวกในการให้บริการมีความเพียงพอต่อความต้องการ
2) มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการใช้งาน โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
3) การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการตามแผนงาน โครงการ
4) สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน ห้องสมุด ศูนย์วิทย
บริการ และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5) สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน ห้องสมุด ศูนย์วิทย
บริการ และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินกิจกรรม และสรุปผลการดาเนินกิจกรรม
2) การสารวจความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เรียนมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการ
2) สถานศึกษาส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมร่วมกัน
3) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 ด้านการบริหาร
จัดการ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายอเนก เมืองฉาย)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

-771.ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
บริหารงานและการจัดการเรียนการสอน
2.ลักษณะโครงการ
โครงการที่ 10.2
3.แผนงาน
แผนงานที่ 10 แผนงานด้านการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพือ่ การอาชีวศึกษา
4.ที่ปรึกษาโครงการ 1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ สิบเอกปริเยศ จันทะโก
6.หลักการและเหตุผล
อินเตอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ครอบคลุม ไปทั่วโลก พร้อมกับมีข้อมูลมหาศาล ทุกประเภท
ให้เราค้นคว้า และรับส่งข้อมูล ไปมาระหว่างกันได้ ในด้านการศึกษา อินเตอร์เน็ตใช้ค้นคว้าหาข้อมูล โดยเฉพาะ
ข้อมูลทางวิชาการจากที่ต่าง ๆ อินเตอร์เน็ต จะทาหน้าที่ส่งข้อมูลที่เราต้องการ มาให้ถึงบนจอคอมพิวเตอร์
ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งคือ การรับส่งข่าวสาร ทีส่ ามารถรับส่งจดหมายอิเล็กตรอนิกส์ หรือ E-mail กับผู้ใช้คน
อื่นๆ ทั่วโลก ในเวลาอันรวดเร็ว ได้โดยค่าใช้จ่ายต่ามาก นอกจากนี้ ยังอาจส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบต่าง
ๆ เช่น แฟ้มข้อมูล รูปภาพ ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ที่เป็นภาพและเสียง ได้อีกด้วย อินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็น
สื่อการศึกษาของโลกยุคใหม่ กิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาให้ผู้เรียนสามารถ
ติดต่อสื่อสาร สืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ทั่วโลก สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญต่อระบบเครือข่ายและระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในชั้นเรียน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียน
2) เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
3) เพื่อพัฒนาการสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียนโดยใช้ระบบเครือข่ายเป็นสื่อกลางในการจัดองค์ความรู้
8.เป้าหมาย
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนทุกคน
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

-78แผนการดาเนินกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการบริหาร งานและ
การจัดการเรียนการสอน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตลอดปีการศึกษา

70,000

ปริเยศ
ฐาปณัฐ

สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 70,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
2) มีผู้รับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และการใช้ข้อมูล
3) ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานภายในสถานศึกษา
4) มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การตรวจสอบระบบเครือข่าย
2) การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วใช้ในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
2) ครูและผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้หลากหลาย
3) การสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียน และภายนอกโดยใช้ระบบเครือข่ายเป็นสื่อกลางในการจัดการ
3) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 ด้านการ
บริหารจัดการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(สิบเอกปริเยศ จันทะโก)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

-791.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน
4.ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

โครงการที่ 10.3
แผนงานที่ 10 แผนงานด้านการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพือ่ การอาชีวศึกษา
1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสาวธันยรัตน์ กอสัมพันธ์
6.หลักการและเหตุผล
งบประมาณมีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สามารถนา
งบประมาณเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรืองบประมาณ
ของหน่วยงานมีจากัด ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรหรือใช้
จ่ายเงินให้ประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญต่อการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและบริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อวางแผนดาเนินงานด้านงบประมาณให้สอดคล้องตามแผนประมาณการรายรับ-จ่ายประจาปี
2) เพื่อให้มีผลการดาเนินงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาถูกต้องตามระบบ ระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่กาหนด
3) เพื่อจัดการบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ของคุณภาพการจัดการศึกษา
8.เป้าหมาย
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนทุกคน
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

-80แผนการดาเนินกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1 กิจกรรมการบริหารจัดการด้านงบประมาณตาม
มาตรฐานการบัญชีและการเงิน
2 กิจกรรสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
สื่อการศึกษา และสาธารณูปโภค

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตลอดปีการศึกษา

37,000

ตลอดปีการศึกษา

517,000

ไพฑูรย์
ธันยรัตน์
น้าฝน

สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม
สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 554,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) สถานศึกษาดาเนินงานด้านงบประมาณสอดคล้องตามแผนประมาณการรายรับ-จ่ายประจาปี
2) สถานศึกษามีผลการดาเนินงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาถูกต้องตามระบบ ระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่กาหนด
3) สถานศึกษามีการจัดการบริหารงบประมาณที่มุ่งปะโยชน์และผลสัมฤทธิ์ของคุณภาพการจัด
การศึกษา
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การตรวจสอบและประเมินภายในกระบวนการจัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา
2) การสรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถานศึกษามีการดาเนินงานด้านงบประมาณสอดคล้องตามแผนประมาณการรายรับ-จ่ายประจาปี
2) สถานศึกษามีผลการดาเนินงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาถูกต้องตามระบบ ระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่กาหนด
3) สถานศึกษามีการจัดการบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ของคุณภาพการจัด
การศึกษา
4) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 ด้านการ
บริหารจัดการ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวธันยรัตน์ กอสัมพันธ์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
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แผนงานที่ 11
แผนงานด้านส่งเสริมความเชื่อมั่นและ
ภาพลักษณ์การเรียนสายวิชาชีพ

-821.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน

โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การเรียนสายวิชาชีพ
โครงการที่ 11.1
แผนงานที่ 11 แผนงานด้านส่งเสริมความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การเรียน
สายวิชาชีพ
4.ที่ปรึกษาโครงการ 1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกันญา ขุมเพชร
6.หลักการและเหตุผล
สถานศึกษาดาเนินนโยบายการเพิ่มจานวนผู้เรียนสายวิชาชีพให้สูงขึ้น ตามสัดส่วนที่หน่วยงานต้นสังกัด
กาหนด โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ปกครอง ชุมชน
ท้องถิ่น สถานประกอบการ เพื่อขยายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา เพิ่มความเชื่อต่อการเรียนสายวิชาชีพ
ของผู้เรียน ที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม นาไปสู่การพัฒนาประเทศ จากความสาคัญดังกล่าว จึงได้
จัดทาโครงการนี้ขึ้น
7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ
ต่อการจัดการอาชีวศึกษา
2) เพื่อเพิ่มความเชื่อต่อการเรียนสายวิชาชีพของผู้เรียน
3) เพื่อเพิ่มจานวนผู้เรียนสายวิชาชีพให้สูงขึ้น
8.เป้าหมาย
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการแนะแนวเพื่อการศึกษาทางวิชาชีพ ให้แก่ผู้ปกครอง
ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

-83แผนการดาเนินกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1 กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร
2 กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาทางวิชาชีพ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตลอดปีการศึกษา

50,000

เดือนพฤษภาคม

สิงหาคม62.
กุมภาพันธ์63.

150,000

ฐาปณัท
ภูวเดช
สุกันญา
และคณะ

สรุปผลเสร็จสิ้น
กิจกรรม

10.งบประมาณ ใช้งบประมาณจากแผนงาน จานวน 200,000 บาท
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ความเชื่อต่อผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ และการให้ความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา
2) อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียน
3) การลดอัตราการออกกลางคัน
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
2) การสรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) เพื่อเสริมสร้างสร้างแก่ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ มีความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ที่
ดีต่อการจัดการอาชีวศึกษา
2) ผู้เรียน,uความเชื่อต่อการเรียนสายวิชาชีพ
3) มีจานวนผู้เรียนสายวิชาชีพเพิ่มขึ้น
4) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 4 ด้านนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ และประเด็นที่ 5 ด้านส่งเสริมความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อขยายความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษา
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุกันญา ขุมเพชร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต

-841.ชื่อโครงการ
2.ลักษณะโครงการ
3.แผนงาน

โครงการบริหารจัดการงบเงินอุดหนุน
โครงการที่ 11.2
แผนงานที่ 11 แผนงานด้านส่งเสริมความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การเรียน
สายวิชาชีพ
4.ที่ปรึกษาโครงการ 1.ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
2.ดร.ธิติ
มหบุญพาชัย รองผู้อานวยการ
3.ดร.ณภณัฐ เสาวยงค์
รองผู้อานวยการ
4.นายประหลาด จันทะโก
รองผู้อานวยการ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางน้าฝน หญ้าลาบ
6.หลักการและเหตุผล
นโยบายจัดการศึกษาของรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างความเป็นธรรมใน
สังคม การแก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ละสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน ที่ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และได้สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษา ดาเนินการตามแนวปฏิบัติ สถานศึกษาต้องจัดการบริหารเงินอุดหนุนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น

7.วัตถุประสงค์
1) เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดหาหนังสือสาหรับผู้เรียน
2) เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียนสาหรับผู้เรียน
3) เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดหาชุดนักศึกษาสาหรับผู้เรียน

8.เป้าหมาย
ผู้เรียนระดับปวช.ทุกคน

9.วิธีดาเนินงาน
1) จัดทารายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมเสนอผู้บริหาร
2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบและดาเนินกิจกรรม
3) ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม
5) รวบรวมข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหาร
6) นาบทสรุปของผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แผนการดาเนินกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
งบประมาณ ผู้รบั ผิดชอบ
พฤษภาคม,
1 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาหนังสือสาหรับผู้เรียน
งบอุดหนุน 15 ปี นางภาชินี
2 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียนสาหรับผู้เรียน
3 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาชุดนักศึกษาสาหรับผู้เรียน

ตุลาคม 2562
พฤษภาคม
2562
พฤษภาคม
2562

งบอุดหนุน 15 ปี

นางน้าฝน

งบอุดหนุน 15 ปี

นางน้าฝน

หมายเหตุ
สรุปผลเสร็จ
สิ้นกิจกรรม
สรุปผลเสร็จ
สิ้นกิจกรรม
สรุปผลเสร็จ
สิ้นกิจกรรม

-8510.งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานของหน่วยงานต้นสังกัดตามที่ได้รับจัดสรร ประจาปี
การศึกษา 2562
11.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถานศึกษาดาเนินงานด้านงบประมาณเป็นไปตามนโยบาย และถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติที่
กาหนด
12.การประเมินผลและสรุปผลโครงการ
1) การตรวจสอบทางการเงินและระบบบัญชี
2) การสรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) เพื่อเสริมสร้างสร้างแก่ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ มีความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ที่
ดีต่อการจัดการอาชีวศึกษา
2) สถานศึกษามีการดาเนินงานจัดซื้อจัดหาหนังสือสาหรับผู้เรียน อุปกรณ์การเรียนสาหรับผู้เรียนและ
ชุดนักศึกษาสาหรับผู้เรียน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
3) ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 4 ด้านนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ และประเด็นที่ 5 ด้านส่งเสริมความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อขยายความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางน้าฝน หญ้าลาบ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติ
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
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ส่วนที่ 3
แผนงานการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงน

แผนงานการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และรายงานโครงการ/กิจกรรม
ประจาปีการศึกษา 2562

แผนงานการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน
โครงการและกิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2562
โครงการ/กิจกรรม

พ.ค.

มิ.ย.

1. แผนงานด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
ระบบการดูแลผู้เรียน
1.1.1 กิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง

ก.ค.

ปี พ.ศ.2562
ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ดาเนินกิจกรรม

ธ.ค.

ปี พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

การศึกษา
ดาเนินกิจกรรม
ดาเนินกิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม
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1.1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1.1.3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
1.1.4 กิจกรรมโฮมรูมแก้ปัญหาผู้เรียน
1.1.5 กิจกรรมดูแลให้ความช่วยเหลือผู้เรียนและการติดตามแก้ไขปัญหาด้าน
การเรียน
1.1.6 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมทักษะชีวิตสาหรับผู้เรียน((ด้านสารเสพ
ติด,เอดส์,เพศศึกษา,การส่งเสริมผู้เรียนเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอก)
1.1.7 กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

โครงการ/กิจกรรม

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปี พ.ศ.2562
ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ปี พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

2. แผนงานพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.1 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามบริบท
ของสถานศึกษา
เลือกตั้ง

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ตรวจสอบและรายงาน

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรมและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ตรวจสอบและรายงาน

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม
ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน
ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม/ตรวจสอบและรายงาน
ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ตรวจสอบและรายงาน
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2.1.1 กิจกรรมการดาเนินงานของคณะกรรมการนักศึกษาตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
2.1.2 กิจกรรมชมรมส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ(ชมรมฟุตบอล/ชมรม
ฟุตซอล)
2.1.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่
2.1.4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมงานตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและการมีส่วนร่วมวันสาคัญ
2.1.6 กิจกรรมผู้เรียนร่วมรดน้าดาหัวบูรพคณาจารย์วันสงกรานต์
2.1.7 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
2.1.8 กิจกรรมการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการปลูกต้นไม้
2.1.9 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพ และการฝึกงาน
2.1.10 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
2.1.11 กิจกรรมออกแบบโลโก้
2.1.12 กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง
2.1.13 กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2.1.14 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการรับมอบใบสาคัญทางการศึกษา
2.1.15 กิจกรรมสอนเสริมผ่านระบบ E-Learning

โครงการ/กิจกรรม

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปี พ.ศ.2562
ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ปี พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

2.2 โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการดาเนินงานงบเงินอุดหนุน
การอาชีวศึกษา
ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ตรวจสอบและรายงาน

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม
ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
ดาเนินกิจกรรม

-89-

2.2.1 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาจีน
2.2.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอังกฤษ
2.2.3 กิจกรรมการมีส่วนร่วมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพจาก
วิทยากรบุคคลภายนอก
2.2.4 กิจกรรมCAMP.บูรณาการรายวิชาประยุกต์ใช้ความรู้
2.2.5 กิจกรรมค่ายคุณธรรมผู้เรียน(ปวช.1)
2.2.6 กิจกรรมค่ายฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(ชั้นปวช.2-3)
2.2.7 กิจกรรมไหว้ครู-ผูกไทด์-ติดเข็ม
2.2.8 กิจกรรมกีฬาสีสร้างสัมพันธ์
2.2.9 กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.10 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริม สร้างประสบการณ์เรียนรู้
2.2.11 กิจกรรมบริการICT.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียน

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม
ดาเนินกิจกรรม
ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ตรวจสอบและรายงาน

ตรวจสอบและรายงาน

3. แผนงานพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ
3.1 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษารุ่นใหม่
3.1.1 กิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษารุ่นใหม่

4. แผนงานส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
4.1 โครงการส่งเสริมนวัตกรรุ่นใหม่

ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ตรวจสอบและรายงาน

โครงการ/กิจกรรม
4.1.1 กิจกรรมสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่4.1.2
กิจกรรมงานอาชีวะวิชาการและวิชาชีพ
4.1.3 กิจกรรมส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่สาหรับนักศึกษา

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปี พ.ศ.2562
ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

ดาเนินกิจกรรม

พ.ย.

ปี พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ธ.ค.

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม
ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน
ตรวจสอบและรายงาน

5. แผนงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางทักษะวิชาชีพ
5.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ
5.1.1 กิจกรรมYamaha Moto Challenge
5.1.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และวิชาการระดับต่างๆ

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน
ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม
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6. แผนงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
6.1 โครงการทดสอบทางการศึกษาและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
6.1.1 กิจกรรมการทดสอบV-NET

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

6.1.2 กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

6.2 โครงการสารวจการมีงานทาและการศึกษาต่อของผู้สาเร็จ
การศึกษา
6.2.1 กิจกรรมสารวจผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาและศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น

7. แผนงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
7.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

โครงการ/กิจกรรม

พ.ค.

มิ.ย.

7.1.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร/การปรับปรุงรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการ
7.1.2 กิจกรรมติดตาม กากับ ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร/การ
ปรับปรุงรายวิชา

ก.ค.

ปี พ.ศ.2562
ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ปี พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

7.2 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
7.2.1 กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินงาน/สรุป/รายงาน
ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

8. แผนงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
8.1.1 กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงาน
8.1.2 กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับรางวัล

ดาเนินกิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ตรวจสอบและรายงาน
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7.2.2 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และการ
บันทึกหลังการสอน
7.2.3 กิจกรรมส่งเสริมระบบการจัดการในชั้นเรียนของครูผู้สอน
7.2.4 กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน
7.2.5 กิจกรรมสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
7.2.6 กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนา

ดาเนินกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปี พ.ศ.2562
ส.ค. ก.ย.

8.1.3 กิจกรรมการส่งเสริมการออมและสวัสดิการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง(สวัสดิการด้านต่างๆและการออมทรัพย์)
8.1.4 กิจกรรมอาชีวะสัมพันธ์ 5 สถาบัน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ปี พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

9. แผนงานพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
9.1 โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม
ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม

9.3 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

ตรวจสอบและรายงาน

ตรวจสอบและรายงาน
ดาเนินกิจกรรม
ตรวจสอบและรายงาน
ตรวจสอบและรายงาน
ดาเนินกิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม

9.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา
9.2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานสถานศึกษา MIS
9.2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการWebsite

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน
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9.1.1 กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
9.1.2 กิจกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
9.1.3 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน และการสรุปรายงานผลการ
ประกันคุณภาพประจาปี
9.1.4 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
9.1.5 กิจกรรมการประชุมครูและบุคลากร
9.1.6 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่ายและผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงาน
งบอุดหนุนสาหรับผู้เรียน

โครงการ/กิจกรรม
9.3.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสารวจความต้องการด้านแรงงานสาหรับ
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
9.3.2 กิจกรรมวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9.3.3 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
9.3.4 กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
9.3.5 กิจกรรมสรุปรายงานผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

พ.ค.

มิ.ย.

ดาเนินกิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม

ก.ค.

ปี พ.ศ.2562
ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ปี พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ตรวจสอบและรายงาน

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินการสรุป/รายงานผล

9.4 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการมีส่วนร่วมการจัดการอาชีวศึกษา
9.4.1 กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการมีส่วนร่วมการจัดการอาชีวศึกษา

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

9.5.1 กิจกรรมบริการวิชาชีพและงานจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ
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9.5 โครงการบริการวิชาชีพและงานจิตอาสาเพือ่ เสริมสร้างจิต
สาธารณะ
10. แผนงานด้านการสนับสนุนปัจจัยพืน้ ฐานเพือ่ การอาชีวศึกษา
10.1 โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ ห้องฝึกปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้
และศูนย์วิทยบริการ
10.1.1 กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์สถานศึกษาสวยงาม
10.1.2 กิจกรรม 5 ส.
10.1.3 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด
และศูนย์วิทยบริการ
10.1.4 กิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสังคม

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

โครงการ/กิจกรรม

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปี พ.ศ.2562
ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ปี พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

10.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน
10.2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

10.3 โครงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
10.3.1 กิจกรรมการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

ดาเนินกิจกรรม

10.3.2 กิจกรรมการจัดทาและตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชี

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน
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10.3.3 กิจกรรสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อการศึกษา และ
สาธารณูปโภค

ตรวจสอบและรายงาน

11. แผนงานด้านส่งเสริมความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การเรียนสาย
วิชาชีพ
11.1 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การเรียนสาย
วิชาชีพ
11.1.1 กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
11.1.2 กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาทางวิชาชีพ

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

11.2 โครงการบริหารจัดการงบเงินอุดหนุน
11.2.1 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาหนังสือสาหรับผู้เรียน

ดาเนินกิจกรรม

11.2.2 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียนสาหรับผู้เรียน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

11.2.3 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาชุดนักศึกษาสาหรับผู้เรียน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน

ดาเนินกิจกรรม

ตรวจสอบและรายงาน
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ภาคผนวก

มติให้ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
…………………………..

แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ฉบั บ นี้ ได้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ และมีมติเห็นชอบ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยให้สถานศึกษาใช้เป็นแผนแม่บทในการพั ฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ประกาศใช้ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้
ครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติต่อไป.

ลงชื่อ
ผู้รับรอง
(ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย)
ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คาสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
ที่ 23/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2561
..............................................................

ด้วยสถานศึกษา โดยมติที่ประชุมครูและบุคลากร ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ปีการศึกษา 2561 เพื่อการนาแผนสู่การปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2561 ให้มีหน้าที่ ดาเนินทาการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร จากมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และนโยบายสาคัญที่จาเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
คณะกรรมการประกอบด้วย
1. นายไพฑูรย์
กตกุลเดโช
รองผู้อานวยการ
ประธาน
2. นางทับทิม
เฮี้ยนเจริญ
หัวหน้างานวิชาการ
กรรมการ
3. นางสาวกุญชรี
บุญคุ้มครอง งานเลขานุการ
กรรมการ
4. นางเกศกนก
ชนะพิศ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
5. นางภาชินี
ทุ่งโพธิ์ตระกูล ครูแผนกวิชาสามัญ
กรรมการ
6. นางสาวสุพรรษา
คาอิ่ม
ครูแผนกวิชาการบัญชี กรรมการ
7. นายวรวิทย์
วิยะกัน
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ กรรมการ
8. นายภูวเดช
ฉาไธสง
กลุม่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กรรมการ
9. นางน้าฝน
หญ้าลาบ
หัวหน้างานบัญชี
กรรมการและเลขานุการ
10. นายกรกต
จันทร์นุช ครูแผนกวิชาช่างยนต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ เสนอต่อ
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เมื่อได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

( ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย )
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อานวยการ

คณะผู้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ปีการศึกษา 2562
………………………………………………………………………………

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

นายไพฑูรย์
นางทับทิม
นางสาวกุญชรี
นางสาวธันยรัตน์
นางภาชินี
นางสาวสุพรรษา
นางสาวกมลรัตน์
นายภูวเดช
นางน้าฝน
นางสาวสุกันญา

กตกุลเดโช
เฮี้ยนเจริญ
บุญคุ้มครอง
กอสัมพันธ์
ทุ่งโพธิ์ตระกูล
คาอิ่ม
นามนาค
ฉาไธสง
หญ้าลาบ
ขุมเพชร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

……………………………………………………………………………………………………………………….

